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নিবেদন 
রী 

পরমকাঁরুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় বেদের গানের ১য় খণ্ড প্রকাশিত 

হইল। এইথণ্ডে সঙ্কল্পহুক্ত, ঘটস্থাপন ও শ্রাদ্ধমন্ত্রাদি সম্িবেশিত 

তইয়াছে। স্থানে স্থানে সায়ণ|চাষ্ের ভাষ্য, হলামুধের টীক। এবং 

ভবদেবেন্ টরপ্লনীও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সায়ণ ভবদেব, হলাযুধ 
প্রভৃতি হা ধগণের স্থানে স্থানে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং স্থানে 
স্থানে মতাস্তরেও অনুবাদ দেওয়। হইয়াছে। 

দিইউজজ্ঞ্রঠুুব।ন্ হিন্দুদিগের আগ্রহ।তিশয্যে এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াঁছিলাম, তাঁহাদের প্রধান উদ্যোক্ত। শ্রীরামপুর ইউনিয়ন্ 
ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক ভ্রীমুস্ত বাবু জ্তোঅ লুহন্মালর 
জট্টোপ্পাধ্যাস্্রঃ বি, এ, মহাশয় বেদের গানের প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ 

বারভাঁর বহন করিয়া ম।মাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন ; 

এবং উক্ত স্কুলের বাঁংল| ভাষার অধ্যাপক অগজোপম নুকবি শ্রীন্নান্্ 

ইনলদুভুজ্ৰ্প মুস্ধোপাধ্যাস্ এবং চাতর। নন্াল্লাল ইনষ্টিটিউশনের 

সংস্কত অধ্যাপক নানাশাস্তে সু পুতি ত নুহৃদর উত্রী্যুত্তন উপ্পেত্দ্র 

নাথ স্পাজ্জরী এই পুস্তকের শাদোপান্ত প্রুকসংশোধন এবং স্থানে 
স্থছনে পরিবর্তন, পরিবদ্ধন 9 নান! প্রক।রে পরামর্শ দিয়। আমাকে 

যথেষ্ট সাহাঁধ্য করিয়াছেন। 

শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলের ইংরাঁজী ভাষার অধ্যাপক বহু ছ্কুল-পাঠ্য 

পুস্তকপ্রণেতা, বন্ধুবর ভিতরীম্যুস্ত হক বগুন্ন লক্তুঃ বিএ, মহাশয় 

এই পুস্তক ছুইখাঁন্তির প্রকাঁশ-ক|ধ্যে বহুবিধ সং পরামর্শ এদানে 



টি 

আম।কে অনুগৃহজত করিয়াছেন । বিধ[ভাঁর 'আশীর্বাদে ফেল ইহাদের 

গ্রহিক ও পারমাথিক কলা।ণ সাধিত তয়। 

স্বধ্মপরায়ণ স্থানীব উকীল ই্রীন্নান্ন ভন ল্য 
প্নীঞ্্যাম্ত্র তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধে সনেকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া অশেষ- 
শান্জাধা।পক পণ্ডিতদিগকে বিতরণ করিয়।ছিলেন। শ্রীরামপুর মিউনি- 

সপ্যালিটির চেয়ারমা।ন সাহিত্যান্থরাগী টৈদিকমঙ্ত্রে শাস্বাব।ন্, বাঁণী 

ও রম|র করুণায় ধীম|ন্ ও উ্রীন্নান্্ জম্সিন্টীৌল্ল কান্না 
গনাল গোত্জান্মী এবং স্থ|নীয় জমিদার ৬ভেমচন্ ইাশ্ব।মীব 

দৌন্চিত্র স্বধর্মনি্ঠ পরমন্সেহ ভাজন উত্রীক্বান্্ প্রলোগর্থ ডল 

লাহিড়ী শামাকে এই খণ্ডের প্রকাশ কার্যে আংশিক অর্থ সাহাযা 
করিয়! ও উৎসাহ দিয়। প্রবৃত্ত করিয়ভেন, তজ্জি উজ 
ব্যক্তির নিকটে ও মি মপরিশেধ্য খণেলকা্া'রহিল ম। উপসংহাণে 

ইন্থাও বক্তবা যে, শ্রীরামপুর গৌসাই প্রেসের সন্বাধিকারী উল্রীষ্তু স্তন 
লু ব্মল্মথ লাথ গোল্জান্নীল্র একান্তিক সহান্থভৃতি না 
পাইলে দ্বিতীয় খণ্ড কখন৭ প্রকাশিত হইত না এবং আশা করি এই 
পুস্তকের অবশিষ্ট তিন খণ্ড তীভ|রই একাস্তিক চেষ্ট|য় প্রকাশিত 

হইবে। 

আমি দরিদ্র ব্রা্ষণ ; ভগবং-সমীপে ইহাদের এভ কামন1 কর। ভিন্ন 

'আমার ভান্ত সম্বল কিছুই ন|ই | 

এই সকল উদার হৃদয় সরলপ্রাণ বন্ধুগণের আশালতা ফলবতী হউক 
ইস্াই ভগবানের নিকট 'সম।র ঈকান্তিক প্রার্থন। ইতি-_ 

গ্রন্থ কাল । 



তত ন্ম গাও 

(২য় খণ্ড) 

ও নমঃ পরমায্সনে 

(ক্জ্ তলা ক্ঞ্চ ) 

(১) 

তন্ধং কলুষিতচিত্তং পাবয় পাবক পুভ্ত্রমূ। 
বিষয়বিমত্তং বিচলিন্সৃত্যং স্মারয় বৈদিকসুজ্সম্ ॥ 
অপগতবিত্বং পরিহৃত-সন্ত্ং কাময় ঈশ্বর সহাম্। 

গুণমপি পুজ্যং তবপদরাজ্যং দেহি মেম্খর মহ্যাম্ ॥ 

যাহার পঙ্থিল চিত্ত বিষয়ে বিশেষ মত 
সত্য হতে বিচলিত সে পুত্র তোমার। 

শঞ্ডিহীন অমি দীন, তাহে তত্বজ্ঞানহীন, 
ধৈর্য্যসনে পদরাজ্য ক।মন! আমার ॥ 

পুত্রকে পবিস্র কর, হে পাবক পরেশ্বর, 

স্মরাও বৈদিকসুত্রে তুমি মহেশের ॥ 



( ২ ) 

নীলাক।শে তপতি তপন স্ত।রক। দীপ্যমানাঃ | 

সিপ্ধশ্চন্দ্রো বিতয়তি স্থধ।মিচ্ছয়। যন্থ্য (নিত্য ॥ 

আশাং পূর্ণাং তমগি কুরুতে দর্শয়িত্বা চমার্গ- | 
পাস্থানান্ত স্ক,রতি চপল। কাননেহপ্যর্ধরারে ॥ 

স্বত্ব! তদীয়চরণং বত বেদগ।ন' 

গাতুং সতাং মতিমতাং সদসি গ্রবৃত্তঃ | 
ভীতি-প্রকম্পিতগলঃ প্রতিভাবিহীনঃ 

দীনোহহমত্র বিষয়ে ক্কটতি ধবনির্নো 

ধাহার ইচ্ছায় আকাশের গায় ফূটিয়। রয়েছে তার।, 

প্রখর তপন বিতবে কিরণ, ঢালে শশী হ্ধাধারা ॥ 

আখির পলকে বিজলী ঝলকে পথিকে দেখায়ে পথ 

বরষার দিনে নিশীগে বিপিনে পুরে পান্থ-মুনোরথ ॥ 

তাহারি চরণ করিয়। স্মরণ গাহিতে নামিনু বেদের গান, 

গল! কেঁপে উঠে, গান নাহি ফুটে, ভয়ে জড়সড় 
হয়েছে প্রাণ ॥ 

( ৩০7) 

ভারতি। বরদে মাতঃ মুরারিচিতযোহিনি। 

সভায়ামবতীর্ণোহহুম্ স্মৃত্| তে চরণদ্বয়মূ ॥ 



গাতুঞ্চ বৈদিকীং গীতিম জননি করুণাং চতে। 
অহং কম্পিতকষ্টোহম্মি ত্রিতাপতগ্তমানসঃ ॥ 

বম মে মানসোগ্ভানে বীণামাদায় ভারতি। 
নাস্তি মৌ কোহপি সংসারে বীণাহস্তে তয় বিন। ॥ 

চরণ দুটা স্মরণ করি, মুরারি-মনোমোহিনি ! 
ভাঁরতি মাগো নেমেছি আজ আসরে । 

গাহিতে বেদ-গরিমাগীতি কচ উঠে, কীপিয়! 
করুণ আশে, বরদে ! যাচি কাতরে। 

ভ্রিতাপতীপ-তাহ্থিহু হি সরসবেদ-গীতিকা__ 

গাহিব বলি করুণা তব চাছিগো | 
মানপবনে বস মা বাণি ! মধুর বীণ! লইয়া 

জন্নী বিনা কেহ ত মোর নাহি গো ॥ 



হকুক্ন। ঞ্রার্খন্না | 

গৌরাঙ্গের ছবি রাখিয়। শিয়রে 
প্রেমের পরাগ মাখিয়! গায়__ 

লিখিত কবিতা কবির। যেখানে 
সেখানে বহিছে নবীন বায় ॥ 

সতীত্বগরিম। নিমতই যথ। ৃ 

আধ্য খষিরা করিত গাঁন। 
লালমা-পুরিত-ভাব পদাবলী 

সেখানে কবির। করিছেশ্দান ॥ 

সমাজশৃঙ্খল। ভাঙ্গিয়া চুরিধ। 
আকিছে ভারতে নবীন ছবি_- 

ভ্যাগের.দেশেতে ভোগের বাসন।__ 

বহি জ্বালিয়। ঢালিছে হুবিঃ ॥ 

এহেন সময়ে বৈজ্ঞানিক যুগে 
্ কে শুনিবে আজ বেদের গান? 

অর্থ ভূলিয়! পরমার্থ লাভে 
আকুল হবে কাহার প্রাণ ॥ 

শান্ত তপোবন, ত্যাগের .মুরতি, 
এখনে। ধাহার! দেখিতে চন 

তাঁহাদেরি তরে তালপত্রে লেখা 
রহিয়।ছে কত ধষির.দান ॥ 



গাস্তীর্ধ্য-পুরিত মা ধুর্ধ্য-মপ্ডেত 
তাৎপর্য বুঝিতে শকতিহীন 

আজি বঙ্গম।ঝে আমর। ব্রাহ্মণ 
গৌরব মোদের হয়েছে ক্ষীণ ॥ 

শ্রীশ্টা মাচরণ-কমল স্মরিয়। 
উপদেশ বাণী তাহার লয়ে 

গাহিতে নেমেছি বৈদিক সঙ্গীত 
কাপিছে হৃদয় নিয়ত ভয়ে ॥ 

ক্ষমিও পাটক ! সুধীর স্থজন ! 
_. ভ্রম প্রমাদাদি আমার যত ; 
'প্রধীঘশক্র, খালি চক্ষু বুলায়ে 

টেক্ু| বভখ।ন| সময় মত ॥ 

তা ৩ শশা ৩০ পাটি এপ পর ৩-৯ পা পারা 

গৌড়েশ্বরের সভা-পণ্ডিত নেদজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর হল|মুধ তীহ|র 
ত্রাহ্মণ-সর্বস্ব নামক গ্রাস্থে ভয়ে ভয়ে বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়ছেন। 

আমর! ত কীটান্থকীট। আমদের ভ্বংকম্প ভওয়! খুবই স্বাভাবিক । 
হল[যুধ লিখিয়াছেন--“সর্বববেদসণরভূত আঘমর্ষণ কুক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে 

আম।র হৃৎকম্প হয়। তাহার ভ।ষাটী অবিকল তুলিয়! দিলাম । 

“অন্যাঘমর্ষণন্য ব্যাখ্যানমাচরিতুং হৃৎকম্পো। জায়তে। যতঃ সর্ব" 

বেদস|রভূতঃ অত্ন্তগুপুশ্চ|য়ং মন্ত্র । অন্য যৎ্পাঠমাত্রঞ্চ নান্তি ব্রাহ্ষণ- 

নিরুক্ঞার্দিকঞ্চ নাস্ত্েব। ইখম্ এতদীয়ব্যখ্যানামগুণং কমপুপায়- 
মগ্রাপা যদেতন্ত স্বরূপো1পলস্তমাত্রেণ ব্যাখ্য।নমাচরণীয়ম্ তদতি সাহসম্” 

ইস্থ্য।দি। 



( হক জ্তুক্ডন) 

অমরতরু-শীর্ষক কবিতায় বল! হইয়ঞছ, “ধাত্ বুঝে 
পায় কিন্তু তারা অছে গোঁড়ায় এমনি কল” অর্থাৎ 
অধিকারী ভেদে সাধকদ্দিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে 

মুক্তি কাহাকে বলে তাহা অমি বলিতে পরি না; তবে খষিরা 

যাহা! বলিয়।ছেন তাহার আভ।স মাত্র যেটুকু বুঝিয়ছি তাহা! এক কথায় 
বলিতে চ।ই,__ঠিক্ হইবে কিনা! জ।নি না। এমন একটী দেশে যাওয়। 
যেখানে খালি আনন্দ, আর কিছু নাই। মত্ত মেহ।র ন।টক হইতে 
এ সম্বন্ধে এই গাঁনখ|নি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম । 

গীত 

সে যে বড় ভাল দেশ। 
নাইক সেথ। যমের শক্তি 

ধর্তে কার মাথার কেশ ॥ 

নাইক'সেখ ফুলের তোড়া 
তবু গন্ধে মাতোয়ার। ; 

জুহ্যি মামার নাইক দেখ। 
নাইক তবু আধার লেশ। 

দীপ জ্বলে ন৷ সাঁঝের বেলা; 
তবু হচ্ছে আলোর খেল। 
হীরে ম!ণিক ন।ইক সেথা 

তবু কেমন দেখতে ৫বশ ॥ 
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শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন। বীাহ।রা মুক্তির প্রয়।সীবা 
অধিকারী ঠাহাঁদের কাম্য কর্মের অনুষ্ঠ।নও নাই, সন্কল্পও 
নাই। সুক্তও পাঠ করিতে হয় না। কিন্তু নিন্গ- 

শা স্পেস শা পা শপ সী পিস স্প্রে --৮ ৮৮ 

খাঁওয়। দাওয়ার নাক তাড়া 
পেটটা তবু থাকে ভরা; 
এ&কজামিনের নাক পাড়া, 

এক জানলেই পড়। শেষ ॥ 

পুরাণ কোরাণ ভালন ভ্রান্ত, 
বেদ বেদান্ত সর্বস্বান্ত, 

ভূুগোল-খগোল গোল পাঁকাঁলে 
বল্লেন অবশেষ)--- 

ঠিক ঠিকানা পাবি.সেদিন 
যেদিন অ।রজি করবি পেষ ॥ 

দর্শনিকগণ বলেন-__আ।দ্যাত্মিক, জ।ধিভৌতিক এবং আধিটদিবিক 

এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত মভ[বই মুক্তি। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ 

কোথায়? কবি বলিয়।ছেন__ 

স্থখ ছুঃখ দুটা ভাই থকে সদা এক ঠাই 
নাহি ছাড়ে কেহ কার সঙ্গ । 

লইয়। ম।নবগণে নানা ভাবে দুইজনে 
হাসে কাদে কত করে রঙ্গ ॥ 

যেখানে হাসির ঘট|। নিত্য উৎসবের ছটা) 
নৃত্য গীত আমোদ আহ্লাদ । 
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অধিকারীর পক্ষে সন্ল্প ও সুক্ত অবশ্বা পঠনীয় | বর্গ 
কামে। যজেত” শ্রুতির এ উপদেশ স্বর্গপ্রর্থীর, মোক্ষ- 
ক।মীর নহে। 

পল 

মেইখানে আর বার দেখি ঘোর অন্ধকার, 
রোগ শে।ক রোদন বিষাদ ॥ 

যেমন শারদ।ক।শে স্থানে স্থানে মেঘ ভামে, 

পাশে পাশে হ।সে শ্রধাকর। 

তেমনি হ্থখের রবি ঞক্্জাশি' প্রেমের ছবি 
পশে পুনঃ ছুঃখের ভিতর ॥ 

স্ৃতর]ং দেখা য|ইতেছে পূর্ণানন্দ ল।ভ সংসারে হয় না। আনন্দ 
নিকেতন ভিন্ন অন্য কোণ|য়৪ আনন্দ নাই। সাধক গাহিয়।ছেন-_- 

শান্তি নিকেতন বিনে কে।থা শান্তি পাবে বল? 
সংসারে শান্তির আঁশ! মরীচিকায় যখ। জল 
পূর্ণীনন্দ ল।/ভের অধিক|রী জগতে বিরল। নিয় অধিক।রীর 

কাম্য কর্মের জন্ত সঙ্কল্পবক্য। 

ত্রিপত্র তুলমী তিল কুশীতে লইয়। 
মাস, রাঁশি, পক্ষ, তিথি উল্লেখ করিয়। 
পড়িবে সন্থল্প বাক্য হইয়া! সংযত 
ঝুঁক্ত পাঠ তারপরে শ।স্ত্রেতে বিহিত ॥ 



(আন্মক্লেলীন্স ৩হকস্নুস্ডন্ ) 

শু দেক্ধণা বো দ্রবিণো দাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট1সিচং। 
উদ্ ব| পিঞ্ধ্বমুপ বা পৃণধব-ম।দ্িদ্ বে! দেব ওহতে। 

ড্রবিণোদ।ঃ, (ধনদ।ত।) দেবং (অগ্নি) বঃ (তে।মাঁদের) পূর্ণাং 

(ঘ্বতদ্ব।র! পরিপূর্ণ) অসিচং (অ]হুতি) বিবষ্ট, (বিশেষরূপে কাঁগন! করন) 
(অতঃ) উৎসিঞ্চধ্বং বা (সে|মেন পাত্রং) উপপৃণধবং বা সোমং (অতএব 

ত্বত দ্বার! পাত্র পূর্ণ কর এবং অগ্নিদেবকে তাহা দ[ও |) আ।ৎ ইৎ 

(অনস্তরমেব) দেবঃ (যুম্ম(ন্্) ওহতে (বহৃতি অভীষ্টং গ্রাপয়তি) (তাহ 
হইলে অগ্নিদেব তোম।দিগকে অভীষ্ট লাভ করাইবেন)। 

তোমাদের পুণীহুতি করুন কামন। 

ধনদ্াতা অগ্নিদেব ; কর উপাঁসন। ॥ 

অতএব ঘুতযোগে পাত্র পুর্ণ করি; 

পূর্ণীন্তুতি দাও সবে প্রাণে ভক্তি ভার? ॥ 

লভিবে অভীষ্ট ফল অগ্নিদেব বরে। 
ধনদাত। অগ্নি জেনে। ধরণী-উপরে ॥ 

এই মন্ত্রী সামবেদ সংহিতার প্রথম গ্রপাঠকের দ্বিতীয়।দের প্রথম 
মন্ত্র এবং সপ্তম গরপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের প্রথমার্দে 
গ্রথম মন্ত্র॥ 

(হাম জ্ঞান ) | 
»অগ যষ্ঠ খণ্ডে--নেয়ং গ্রথমা | বশিষ্ঠ খধিং| ছন্দঃ বুহতী দেবতা 
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অগ্রিঃ। “দ্রবিণেঠদ। ধন।ন।" দাতা “দেবঃ আগ্নিঃ? এবং যুক্সদীয়।ং 'পূর্ণ|ম্, 

হবিষ| “অ।পিচম' আসিক্কাং চ ক্রচং “বিবষ্টত কময়তাম্। অতঃ “উৎ- 

সিঞ্চদ্ধং বা' সোমেন পা্রমূ। “উপপৃণধবং বা সোমং ব। শবে সমু- 
চয়র্থেবি। পুন গ্রভেণ হোতৃচমস* পুবয়ত চ, আগ্নয়ে্সে।মং প্রযচ্ছত 
চেত্যর্থঃ “আ।দিদ? অনস্তরমেব €দব” অগ্নিং “ব+ যুক্ম।ন্ ওহতে বহতি। 

বিবষ্ট, ৰিবন্টী ইতি চ পঠৌ। 

€ন্বজ্ুন্বেধিলীস্ম হল্সন্নুক্তন ১ 
ও যজ্জাগ্রতো দুরমুদৈতি দৈবং, তছু নুপ্তস্ত তটৈবৈতি। 
দুরমং জ্যোতিষাং জ্যেতিরেক* তন্মে মনঃ শিবসন্বল্পমস্ত ॥ 

নিদ্রিত ব্যক্তির পাশে সেইরূপেই কছে আসে, 
জাগ্রত জীবের যাহা ক্লন্তিদূরে যায়; 

ইন্ড্রিয়গণের মাঝে দুরগামী সব কাজে, 
মোর সেই মন থাক কল্যাণ চিন্তায়, 
ঈন্জ্রিয়ের প্রবর্তক যে রহে আল্ময়॥ 

তত মে (মম) মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্থ (শিবঃ কলা|ণক|রী ধর্ম্মবিষয়ঃ 

সঙ্ষল্পঃযশ্ত তৎ তাদৃশং ভবতু) সেই আমার মন ধর্মাচিন্তাপরায়ণ 
হউক। মন: কীদৃশম্ (মশ কেমন) ? 

যৎ মনঃ (যেই মন) জাগ্রত; পুরুষস্ (জ।গ্রত জীবের) দূরং উদদৈতি 

(উদগচ্ছতি) (জ।গরিত ব্যক্তির নিকট হইতে দুরে গমন করে) যত চ দৈবং 
(দীব্যতি গ্রক।শতে দেবঃ মাত! তত্র ভবং টৈবম্) (যাহা আত্ম অবস্থিত) 
তৎ উ ধদঃ স্থানে তচ্ছৰঃ (উ শখ: চক।রা্থ:) যচ্চ মনঃ সুপ্ম্য পুরুতস্ 

তখৈর তি ঘথ।গতং তখৈব পুলক গচ্ছতি (দিজ্রিত ধ্ক্তির সেইরূপেই 
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নিকটে আসে) যৎ চ দৃরঙ্গমং (যাঁহ। সর্বাপেক্ষা বহুটীরগ1মি) যু মন: 

জ্যে(তিষাং (প্রকাঁশকানাং চক্ষুরাদীন্দরিয়াণাম্)* একং এব জ্যোতিঃ 
(প্রকাশকং গ্রবর্তকম্) (এবং চক্ষুর।দি ইন্জরিয়ের একমাত্র প্রবর্তক)। 

হলান্মুধ স্মতি- যন্মনে! জা গ্রতঃ (নিদ্রাহীনস্ত) দূর মু্দৈতি 

(যাতি) কিন্ভৃতম্? টদৈবং (দেবন্থ ব্রঙ্গণে। বিজ্ঞ।নম্বরূপস্থয গ্রকাশকং)। 

উ অপিচ তম্মনঃ. স্ুপ্তস্ত (নিদ্রাণস্ত) তখৈব দূরমবৈতি আগচ্ছতি। 

আগমনে দূরত্বাভিধানম্ সর্বত উপসংহৃতিবৃত্তিত্বজ্ঞ।পনার্থং। কিন্তৃতং । 
জ্যোতিষ।ং (প্রকাঁশকাঁনাং) চক্ষুরাঁদীক্িয়াণাং মধ্যে দূরঙ্গমং জ্যোতিঃ 

দূরগ/মি। অন্।নি চক্ষুর/দরীনি সন্নিহিতপ্রকাশকাঁনি। মনস্ত ব্যনহিত- 
প্রকীশকমিত্যর্থঃ| পুনঃ কিন্তীতং? একং উত্তমং। চক্ষুরাদীনি ভুল 

সন্নিহিত গ্রকাশকানি মনত্বসন্নিহিতপ্রক।শকং। অক্ঃ চক্ষুরাদীনামুত্তম- 

মেঙৎ। তন্মে মম মনঃ শক মস্ত কল্যাণসন্র্লাভিলাষি ভবতু। 

(সগ্রেদীস্ব অহ্ক স্বৃক্ড ) 

শু যা! গুং গৃর্ধ্যা সিনীব।লী, ঘা রাকা য| সরস্বতী । 

ইন্দ্রাণীমহব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥ * 

কুহু সিনীব!লী নামধারিণী আম।র 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারে করি আাঁবাহন। 

সেইরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুিমার 
আবাহন করি, করি রক্ষার কারণ। 

বাগ্দেবী, উল্জ্রাণী আর বরুণের প্রিয়া-- 
এ মবারে ম্মরি মোর! মঙ্গল লাঁগিয়! ॥ 
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যা গুং গৃঃ কুছ: (অদৃষ্চন্তরী তাম্) উভয়ে (রক্ষণায়) অহ্ে'(আহবয়[মি) 

(রক্ষ।র জন্ত অ।হ্বান করি).য! সিনীবালী, যা সরস্বতী, তাঁম্ অপি অহ্রে। 

(যিনি পিনীবাঁলী দৃশ্তচন্্।) যিনি কুহ্ঃ ও সিনীবল! নামক দ্বিবিধ 

অমাবস্ত।র অধিষ্ঠ।ত্রী দেবত। তাহাদিগকে আহ্বান স্তুরি। য।রাক৷ 

(যিনি পু্ণিগাঁর ধিষ্টা্্রী দেবতা) সরম্বত্তী (খিনি বাকোর অপিষ্ঠ্রী 

দেবতা) তাহাকে আহ্বান করি। ইন্দর।ণীং (ইন্দ্র পত্তী) তথা বরুণ|নীং 

(9 বরুণের পত্তীকে) স্বস্তয়ে (মামার মঙ্গলের জন্ঠা) অ।হ্ব/ন করি। 

€ান্মজেীয্্র আউজ্হাস্পনেল বজ্র ১ 

দেবতার পূজা! ছুই প্রক।র, মানস পুজ। ও বাস্থ 

পূজা । নিম্ন অধিক।রীর পক্ষে বাহ পুজার খিধান 
আছে। এবং ইহা শাল-গ্রুট-শিলা, বাণলিঙগে, 
জলে অথব| ঘটে হইয়! থাকে । ধাঁহারা ঘটে পুজ। 
করিবেন তীহাদিগকে ঘট স্থাপন।র মন্ত্রগুলি পাঠ 

করিতে হয়। মাঁনস পুজার বিধান স্বতন্ত্র । ভূমি 

প্রভৃতি এক একটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়৷ তত্তৎ মন্ত্র পাঠ 
করিবেন। 

১। শু মতি ত্রীণামবরস্ত, ছাক্ষং, 
মিত্রন্তধ্য ম্ণঃ দুরধর্ষং বরুণন্ত ॥ 

অধ্যম। বরুণ মিত্র এ তিন দেবত।, 
হে ভূমি! তোমারে রক্ষা! করুন সর্বথা । 
এ রক্ষণে কেহ নাহি বাধ! দিতে পারে, 

"(দ্দেব-শন্তি অবিদিত কাহার সংসারে ॥ 
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( শাক কমতে ) 

অধ্যম! বরুণ মিত্র এ তিন দেবত। 

মোদের সবারে রক্ষ। করুন সর্বথ।| ॥ 

এই মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার দ্বিতীয় গ্রপ।ঠকের দ্বিতীয়ার্ধে ৮ম মন্ত্র। 

( স্লাম্্র্প ) 

থ অষ্টমী । বারুণি: সত্যধৃতিখ4ধষি:। “ত্রীণাং ত্রয়।ণাং “মিত্রস্ত? 

অর্ধাম্ণ: বরুণস্ত চ "ছ্াক্ষং দীপ্তম অতএব “ছুরাপধম্ঠ অন্যৈঃ ধষিতুং 

বাঁধিতুমশক্যং “মনি” মহৎ বর, অবঃ রক্ষণম্ অস্মকম্ অস্ত অবস্ 

ইত্যত্র অবঃ শব্দশ্য বিসার্জনীয়স্য রেফা-দেশ-শ্ছ।নসঃ। 

বর অবঃ ইতি চ পাঠৌ॥ ৮ 

স্িধাল্য ) 
সামলেদীয় সংহিত।গ তৃতীয় প্রপ1ঠকের দশম খণ্ডের ৭ম খক্। 

ও ধ|নাবস্তং কস্ভিণ মপুপবস্ত মুক্থিনং। ইন্দ্র প্রত জুষিম্বনঃ। 

প্রত্যুষে মোদের, দেব ! এই সোম যাগ, 

উপভোগ কর ইন্দ্র! হয়ে! না বিরঃগ ১ 

দধি, ছাতু, ভাজ। যব, পিষটকাদি দিয়া 

রচিয়াছি যাহা মোর। পবিত্র করিয়া ॥ 

(সাামজঞা ) 
গথ সপ্তমী । বিশ্বামিত্র খষিঃ যঙ্ম।নো ব্ররতে হে ইন্দ্র! ধানাবস্তং 

ধ|ন৷ ভূষ্টঘবাঃ তপ্বস্তং করম্ভিণং করল্তে। দর্ধিমিশ্রাঃ সক্তবঃ তদ্বস্তং 

অপৃপবস্তং লবনীয়পুরোডাশেপেতম্ উক্থিনং স্তোত্রিনং নঃ অম্মদীয়ং 

ইমং মোমং প্রাতঃ সবহন জুযন্য সেবন্ব । 



১৪ 

(হউদ্াজা ). 
এইটী ষষ্ঠ গ্রপাঠকের প্রথমাদ্ধে তৃতীয় মন্ত 

গড আবিশন্ কলসং সুতো বিশ্ব 

অর্ধন্রভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিক্্র।য় ধীয়তে। 

(সাম ) 
অথ তৃতীয় ঝধষিঃ জমদগ্নিঃ। ন্মুতঃ অভিযুতঃ সোমঃ কলসং দ্রোপং 

আবিশন্। বিশ্বা সর্বাঃ শ্রিয়ঃ সম্পদঃ অভ্যর্ঝন অভিতোগময়ন্ ইন্দুঃ 

দীঃ সোমঃ ইন্জয় ইন্্রর্থং ধীয়তে দশ।পবিত্রে অধবর্ধ্যভিনিীয়তে। 

মন্ত্রপুূত দীপ্তিযুত সোমরল মনঃপৃত 
রাখিতেছে কলসে ভরিয়া । 

যতেক যাজ্জিকগণ ভতে বিপুল ধন, 
দেবর।জ ইন্দ্রের লাগিয়। ॥ 

( জলদ্হা। ) 
শু জানে! মিত্র। বকণ। দ্বতৈ 

গব্যুতিমুক্ষতং মধ্ব। রজাংসি লক্রতু ॥ 

পবিত্র সলিলে সিক্ত কর যজ্ঞ স্থান, 
মধু দিয়! গিক্ত কর সকল পরাণ। 
হে মিত্রাবরূণ দেব, জানাই তোমায়-_ 
শুভ কর্্মকারী দ্ৌহে বিধির ইচ্ছায় । 

(হল।ম্রঞ্ণ ক্মভ্ে ) 

হে মিত্রাবরূণ দেব, শুভ কম্মাকাঁরী, 

আমাদের গো-নিত্বাপ স্থান 
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ছুপ্ধধারাদানে কর সতত সিঞ্চন, 
দুগ্ধবতী গাভী কর দান ॥ 

ধুর ছুপ্ধের রসে পরলোকে আবাঁস বসতি 
পিক্ঙ্কর দৌহে, দেব, পদযুগে করি এ মিনতি ॥ 

(স্নাঞ ) 

অথ সপ্তমী বিশ্ব/মিত্রো জমদগ্নিরব। খধিঃ| নুক্রত শে।ভনকর্মম।নৌ 

হে গিত্রাবরুণৌ ! নঃ অস্ম(কং গব্যুতিং গবাং মগ গে।নিবসম্থ।নং 

ঘটত; ক্ষরণস।ধনৈঃ পয়ে(ভিঃ আ। উশ্তম্ আ। সমস্তাৎ সিঞ্চতম্ অস্মভ)ং 

দে[গধীঃ গাঃ প্রষচ্ছতমিতিভ।বঃ। বজাংসি পারলৌকিকা গ্তম্মদ|বাস- 
স্থান।নি মধবা মধুরেণ ছুপ্ধরসেন সিঞ্চতম্। 

(খুলে হাল। ) 

শু শয় মুক্ [বতো বৃক্ষ উজ্জীঁব'ফলিনী ভব । 
পর্ণং বুনস্পতে নুব।নুজ।চ স্ুয়ভাং রয়িঃ ॥ 

উদ্ুম্বর বৃক্ষ যথা! হয় ফলশালী 
ফলযুতা! হও, বধু ! তথা । 

স্বীয় পত্র পুনঃ পুনঃ করি সঞ্চ।লন, 
বনম্পতি, অর্থ দাও হেথা! ॥ 

উক্ত মন্ত্রটা সীমস্তে। য়ন বধূর প্রতি পঠিত হয়। 

(ক্ুলচ্হাজ্া ) 

গু ইন্্রং নরো৷ নেমধিতা। হবস্তে, যংপার্যা| যুনজতে ধিয়ন্তাঃ। 

শূরে। নৃয।তা শবঈীশ্চক।ন, চা! গেমতি ব্রজে ভজ। ত্বং নঃ। 

উদ্ুপ্ধর যজ্জডুমুর 
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অগ্রিষ্টোম-আদি কর্পা করে অনুষ্ঠান, 
জয় আশে ডাকে ধারে নিত্য যজমান--- 

সেই ইজ্জ তুমি, দেব, মহাশক্তজিশীলী ; 
তব বলে বলীয়ান আমরা.সকলি। 

যতেক এ্রশ্বর্য্য বীর্য্য বিভাগ করিয়া 
দিতেছ মানবগণে যোগ্য বিবেচিয়া। 

মোসবারে, দেবরাজ, যাও ল*য়ে তথা--- 

গব।দি পশুর! নিত্য বিচরিছে যথা । 

(পুষ্প ) 
ও রসি ময়ি 

তূমি শ্রী শরীরে মোর করহু বিহার । 

(জ্ি্দ ক) 
ও অগ্রতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, জ্রতুং রিহস্তি মধ্বভ্য্জতে । 
সিন্ধোরুচ্ছ।সে পত্যন্তমুক্ষণং, হিরণ্যপ।বাঃ পশ্তমগ্ষত গৃভগতে। 

ছুপ্ধহ সোমরস করিছে মিশ্রণ 

খত্বিকেরা ; দেবগণ করে আম্বাদন.। 

সেই সোমরস পুনঃ খত্বথিকের। মিলে 

স্ববর্ণে পবিত্র করি' মিশায় সলিলে ॥ 

( স্কিল ৩1.) 
& ত্ব।বতঃ পুরূবসো, বয়মিজ গ্র্ণেতঃ । 

সমস স্ব।তজ রিপাং। 



হে ইন্দ্র, তোমার এশ্বধ্য জপার, 
তোমারি অধীনে মোরা। 

অশ্ব-অধিষ্ঠাতা, কন্মাফল দাত।, 
তোঁম।র নাহিক জোড়া ॥ 

€ ম্নজুক্কে্িদি্বউ কাসিম ১ 
(ভ্ুন্সি) 

গু ভূরসি ভূমিরস্যদতিরসি, বিশ্বধ।য়া বিশ্বস্ত ভূবনস্ত পত্রী। 
পৃথিবীং যচ্ছ, পৃশিবীং দৃপ্ত হ, পৃথিবীং মা হিগু সীঃ॥ 

তূমি হও সুখদাত্রী, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী, 
জগৎ-পে খিকুধ্তুমি, দেবত৷ সুন্দরী | 

জগত-ধারণ-কত্রা, তুমি দেবী জগদ্ধাত্রী, 
পৃ্থীকে সংযত কর সর্ববলোকেশ্বরী ॥ 

দৃঢ় কর পৃথিবীরে না কর পীড়ন 

এই মাত্র দেবি! তব পদে নিবেদন ॥ 

(প্বান্য্য ) 

ও ধান্তমসি, ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যকত | 

ধিন্ুহি যজ্ঞপতিত ধিনুহি মাং যজ্ঞন্ঠং | 

ধান্য তুমি, প্রীত কর সর্বব দেবতারে । 
য্জঞ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী),_-গ্রীত কর তারে ॥ 
আর তুমি কর গ্রীত হি যজ্ঞেশ্বরে । 
যজমান*আমি বটি-_ প্রীত কর যোরে ॥ 
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(হাউ) 
গু ভা জিদ্র কলশং মহ! ত্ব। বিশস্তিন্দবঃ ৷ পুনরর্জ। নিবর্তস্ব' স| নঃ 

সহন্রং ধুক্ষে|রুধ।রা পয় তী, পুনর্মা বিশতাপ্ররিঃ | 

কলস আম্্রীণ কর গোরূপে পুথিবি? 
সোমরস পশুক তোমায়। 

ফিরে এস পাশে মোর ছুপ্ধলহ পরে 
দেহ ধন প্রচুর আমায় ॥ 

আম্বক আমার কাছে ছুপ্ধবতী ধেনুু। 
আস্থক আমার কাছে স্বর্ণের রেখু ॥ 

(জল) 
ও বরুণশ্যোত্তস্তন-মসি | রশ স্কন্তসর্জনী স্থৃঃ 

বরুণস্য খতমদন্তসি। বরুণস্ত খত সদনমসি। 

নরুণশ্য খত সর্দন মাসীদ ॥ 

ওহে কান্ত! সোমরস-ফেণোদগমকারী হও 

রস অশলোড়িতে হেথা কলমীতে বসি রও । 

বস্ত্রারত সোমরস পতন-বারক হয়ে 

তোমরা ছু”টাতে থাক কলসের পাঁশে রয়ে ॥ 

কান্ঠাননোপরি কুষ্খ অজিন পাতিয়া 
সোম পুর্ণ কলমীটা কাপড়ে ঢাকিয়া। 

সোম যাঁগে যাজ্ঞিকের যত্বে ব।ইবে 
ছুই পাশে দুই খণ্ড কাষ্ঠ রাখি দিবে ॥ 



১৯) 

(পল ) 

ও ধন্থনাগ। ধন্বনাজিং জয়েম % ধন্বন। তীত্র।ঃ সমদে। জয়েম । 

ধন্ুঃ শত্রোরপকামং কৃণে।তি, 

ধন্থনা সর্বাঃ গরধিশে। জয়েম ॥ 

ধনুদ্বারা করি জয় ধেনু গুলি মোরা, 

উদ্ধত শক্রুর সেন। করি পরাজয় । 

শক্রুর কামনা ধ্বংস হোক বুক জোড় 

সর্ববদিকে অবস্থিত শক্র করি ক্ষয় ॥ 

( হজ্জ ) 

গু যাঃ ফলিনী খীক্ছড্ুলা, অপুষ্পা! যাঁশ্চ পুষ্পিণীঃ। 
বৃহস্পতি-গ্রস্থতা-স্ত। নে! মুঞ্চস্্ব গু হসঃ ॥ 

ফল-পুষ্প-সমন্থিতা-ওষধি সকল, 
ংব1 ফলপুষ্পহীন! যাহারা কেবল 

বৃুহস্পতি-শুভাদেশ ধরিয়1 মাথায় । 

তার সবে পাপ-মুস্ত করুন আমায় ॥ 

 (স্িক্ কন) 

ও স্থিরো৷ ভব বিভ্ঙগ, আন্ুর্ভব বাজা্ববন্। 

পৃরুর্ভব নুযদ-স্বময্নেঃ পুরীষবাহনঃ। 

তুমি হে গমনশীল নশ্বর ধরায় 

চিরচ্ছায়ী হও ঘট হয়ে দূঢ়-কায়। 



ক 

নিবেদিত-দ্রব্য-ভোক্ত! হও অন্নব।ন্ 

দেবগণে কর তুমি আসন প্রদান । 

পাংশুরূপ স্বৃত্তিকায় করিয়! ধরণ 

স্থবিস্তীর্ণ হও তুমি অগ্নির আসন ॥ 

(জিল্দ,ল্র) 

ও সিঙ্ধোরিব প্র/ধবনে শৃঘন।লো, বান্প্রনিয়ঃ পতয়স্তি নহুব।: ॥ 

দ্বতশ্থদ।রা আকযে। ন বাজী, কা।ষ্ঠ। ভিন্দন্ন,শ্িভিঃ পিন্বমানঃ ॥ 

তটিনী-তরঙ্গধার! ত্বরিত-গমন। 
নিন্-দেশে হয় যথ। সগ্য নিপতিত । 

সিন্দরাক্ত ঘঘতধারঠ্পক্তিম বরণ। 
বায়ুবেগে সেইরূপ পড়িছে নিশ্চিত। 

কিংব। যথ। সিক্ত-করি ভূমি ঘর্মজলে 
বেগ-গ।মী অশ্বরাজ রণক্ষেত্রে চলে ॥ 

(প্স্প ) 

ও শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ব্যা বতে রাতে পার্খে, নক্ষত্র।ণি রূপমস্থিনেখ 

ব্যাত্তং। ইঞ্। নিষ।ণ। মুস্ম ইষ।৭, সর্ববলেকম্ম ইষাণ ॥ 

হে আদিত্য, পত্বীরূপে করে অধিষ্ঠান 
শোভ। ও সম্পদ তব। করেছি মন্ধীন, 

তব পার্খদ্বয় হয় দিবন, রজনী ; 
নক্ষত্র তোমার রূপ ; মনে মনে গণি । 



২৯ 

স্বর্গ মর্ত্য হয় তব বিকসিত মুখ, 
স্বেচ্ছায় বিতর মোরে এঁহিকের সুখ ॥ 

পারজিক স্থখ আর মুক্তি দাও মোরে 

ওহে দেব! দিবাকর ! জানাই তোমারে ॥ 

ভবর্দেব মতে 

তব, হে পুক্ুষোত্তম, কমলা-ভাঁরতী 

পত্বীরূপে পদ সেবা করে দিবারাতি 

(এপ্রেছি-হযউত্জাস্ন্মন্অজ্ঞ্র ) 

খ্্ভিত্তিন ) 

ওঁ উব্ৰাঁ সন্নী বুহতী খাতেন, হবে দেবানা! মবসা জনিরী | 

দ্ধ(তে যে অমৃতং সু প্রতীকে, ছ্য।বা রক্ষতং পৃথিবী নে। অভ্বাঁৎ ॥ 

দেবত৷ ও নরগণ রহে যথা অনুক্ষণ, 

স্বর্গ ও পুথিবী রাঁজ্য বিস্তীর্ণ ভূবন। 
উভয়ের তৃপ্তি তরে বৃষ্টি আর শশ্য ধরে 

যাহার, তাঁদের করি হের্থ। আবাহন ॥ 

শোঁভন-মুরতি দোহে, তোমরা মহৎ হও, 
স্বুবিমল জলরাশি করেছ ধারণ। 

মহাপাপ হতে, ওহে, পৃথিবী, স্বরগ-ভূমি 
নিরন্তর আম। সবে করহ রক্ষণ ॥. 
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(শান্তা ) 

গু ধানাবস্তং করস্ভিণ মপুপবস্ত মুক্ণিনং। 

ইন্দ্র প্রাতজু বস্বনঃ। 

অন্থবাদ পূর্বে দেওয়। হইয়[ছে। 

( ছাট ) 

ওঁ এতানি ভদ্র। কলশ ক্রিয়া ম, কুর-শ্রবণ দদতে| মঘ।নি। 

দান উদ বো মঘবানঃ সোঅব্বয়ঞ্চ, সমে। হৃদি যং বিভন্মি ॥ 

ধনদান কর্ত! তুমি, ওহে ইন্দ্র! দেব-স্বামি 

আমরা তোমার এই স্তৃতি করি গ।ন। 

ওহে যজমানগণ ! ধনদান কর্তী হন 

ইন্দ্র, আর সোমরস যাহ! করি পান ॥ 

( অথ্বা ) 

যজমানগণ-স্তুত ওহে, ইন্দ্র দেবরাজ-- 

ধনদানকর্ত৷ তুমি তব স্তুতি করি আজ। 
ওহে যজযানগণ, তোমাদেরে। যেন হন 

ধনদ্বানকর্তী ইন্দ্র; সোমরস আর 

যাহ! পাঁন করি মোরা সর্বব-রস-সার ॥ 

(আস্নম্স আদ্র অজ্ঞ ) 

আসন মন্ন্ মেরু পৃষ্ঠখযি: সুতলং ছন্দঃ। 
. -কুর্মে[দেবতা আঁসনোপবশেনে বিনিষোগঃ & 



আপন মন্ত্রের হন মেরু*পৃষ্ঠ ঝষি 
কুর্্মরূপী শ্রীবিষুণদেবতা | 

উপবেশছুনর কার্ষ্ে প্রয়োগ ইহার, 
এ মন্ স্থতলচ্ছন্দ গীথ] ॥ 

ও পৃথি,ত্বর| ধৃতা লেক দেবিত্বং বিষু্ ন|ধৃতা। 

তু পরয় মাং নিত।ত পবিভ্রং কুরু চাসনম্ ॥ 

অয়ি মাতঃ বন্ন্ধরে ! নিরন্তর আছ ধরে 
সকল লে।কেরে তুমি ; তোমারে আব।র 

করেন ধারণ জিষুঃ কুর্মরূপী মহ।বিষু 
আম।রে ধারণক্ভুর তুমি অনিবার। 
আসনে পবিত্র কর তুমি গে। আমার ॥ 

(ভ্ডাব্বার্থ ) 

বিষুর ধারণে তুমি রয়েছ অচল। যথা 

তোমার ধারণে লোকসকল অচল তথ । 

সেইরূপ পুজাঁকালে আমিও অচল থাকি 

যেন মাগো বন্থমতি এমিনতি করে রাখি ॥ 

(স্ভ্ভি আচন্ন ) 
গু সোমং রাঁজানং বরুণ মগ্নি মন্বারভ1মহে। 
'আ।দিত্যং বিষু কুর্য্যং ব্রদ্ম।ণৃঞ্ বুহস্পতিম্ ॥ 

তপন এঁশব্ধ্যশালী, চন্দ্রমা, বরুণ আর 

অদ্িতি-নন্দন বিঞুও, ব্রন্দ।-_ হোত দেবতার 



২৪ 

এ সব্টরে আর দেব বৃহস্পতি ভগবান্, 
রক্ষ! হেতু স্ততি-বাক্যে করি মোর। আহব।ন্ 

(স্মজুন্বেধিদীস্ত ) 
গু শ্বন্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রন।; স্বন্তি নঃ পুষ। বিখবেদ £ 

স্বস্তি ন স্তাক্ষে্] অপিষ্টনেমিত স্বস্তি নে। বৃহস্পতি দ ধাতু ॥ 
শু স্বন্তি ৪ স্বস্তি % স্বস্তি! | 

মেই ইক্দরদেব করুন মঙ্গল 

সবে স্ততি ধ।র করয়ে গান, 

সর্বববিৎ পুষ। আর বৃহস্পতি 
মোদের কন্সা্দ করুন দান ॥ 

ব্যর্থ নাহি হয় অস্ত্র ধাহার 

বিষ্র বাহন গরুড় ন।ম__ 

কল্যাণ বিধান করুন মোদের 

পেই দেৰ সদ| সফলকাম ॥ 

(স্লামন্স ) 

অথ দশমে খণ্ডে-পেয়ং প্রথমা অগ্রিস্ত/পস খধিঃ। ছন্দঃ 

অন্থষ্টপ, দেবতা! বিশ্বে দেবাঃ। 

র|জানং ' রাঁজমানমীশ্বরং বা সোঁমং বরুণ্রৎ চ অগ্নিং ৯ গন্ডি: 

অস্থু(রভা মুছে তথ। আদিতাং অদিতেঃ পুত্রং বিষু চ হুর্যাযং চ ব্রশাণং 

' উহাগাত্তিং চ অন্বারভ1মহে। 
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(হক্ষ্য স্নজ্ঞ ) 

গুকুর্যা সোমো যষঃ ক।লঃ সন্ধ্যে ভৃত।ম্বাভঃ ক্ষপা। 

পবনে। ধিকৃপতিভূর্মি রাকশং পচরামগাঃ। 

তরী" এ।সলগাস্।য় কল্পপবমিত সঙ্গিপি* ॥ 

ব্রদ্মার আদেশ মাথায় কিয়। 

.. শুন্যমার্গচারি দেবতাগণ । 

আন্তন এখানে সূর্য্য, চন্দ্র, যম, 

কাল, সন্ধ্য। ছুটা আর সমীরণ। 

দিকপাল পবন, পঞ্চ ভূতগণ, 
দিবার!তি, ভূমি আকাশ আর 

সাঙ্গীরূপে এ হী: উপস্থিত 

বহিতে ব্রহ্মার শ।সন ভার | 

০ শ্রাজান্মত্ত্র 9 

বেদে ধাহাদের আম্থ। অছে, তাহার! শ্রাদ্ধমন্ত্র- 
গুলিও বিশ্বাস করিবেন। কারণ, শ্রাদ্ধের অধিকাংশ 

মন্ত্রই বৈদিক। ম্রতরাং শ্রাদ্ধকার্যের প্রামাণ্য 

সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই | পিতলোক উদ্দেশে 

শ্রদ্ধাপুর্ববক যাহা দেওয়া হয় তাহাকেই শান্ত্রকারগণ 
শ্রাদ্ধ বপিয়াছেনু। 

সংস্কতব্যঞ্জন।ঢান্ত পয়েদিঘ্বচান্থিতম্ | 

রনধয়া দীয়তে যন্ম।ৎ আদ্ধং তেন নিগন্ততে ॥ 



২৬ 

দধিহদুপ্ধ-ঘৃতযুক্ত অন্ন নিবেদন 

পিতৃগণোদ্দেশে দান হৃপক ব্যঞ্জন। 

শ্রদ্ধা করি শাস্ত্রবাক্যে মন্ত্র পাঠ কৃরি 
যে কম্ম বিহিত হয় শ্রাদ্ধ নাম তারি। 

পিতৃ পুরুষগণ-সমীপে শ্রাদ্ীয় দ্রর্যের পরমাণু 
তাহাদের ভোগ্যদ্রব্যের পরমাণুর সহিত মিশ্রিত 

হইয়। উাহাদেরও তৃপ্তি সাধন করে। এই শ্রাদ্ধ 

একোদ্দিষ্ট, পার্ববএ, নান্দীমুখ, সপিন্তীকরণ প্রভৃতি 

বিবিধ ভাঁবে হইলেও মন্ত্রগুলি প্রায়ই এক । 

শ্রাচ্কেল্র প্রথন্ন ু্চিু্টান্ন | 
পাদ প্রক্গীলন করি কুশাসনে বসি ম্রখে 

প্রদীপ স্বালিয়! মন্ত্র পড়িবে দক্ষিণ মুখে ॥ 
বাস্ত-বিষুঃ-গঙ্গা-পুজা ভোজ্যোৎসর্গ আদি কাঁজ 
পুর্বব মুখ হয়ে কর কহে যত খষিরাজ ॥ 

শ্রদের প্রথম বৈদ্দিকমন্ত্র দর্ভময় ব্রাহ্মণ ন্ন।নে প্রযুক্ত হয়। 

(শ্রাহ্গণ স্বান্ন স্অজ্্র ) 

গু সহত্্রশীর্ষ। পুরুষ; সহম্ত্রাক্ষঃ সহম্প।ৎ। 

স ভূমিং সর্ববতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদদশজুলম্ ॥ 

. হৃৎপন্ম মাঝে সেই সত্য সনাতন 
হী জ্ঞানরূপে করে অবস্থান । 



১২৪ 

নিখিল সমস্তিরপে বিরাঁট্ পুরুষ 
পরমাত্ম! সেই ভগবান্। 

ুদ্ধীন্ড্রিয়, কর্থোন্দিয়, মস্তি নিচয় 

আছে যাহ! নিখিল প্রাণীর | 

সে সকলি একমাত্র জানিও ইহার 
বিশ্বব্য।পী ধাহার শরীর ॥ 

ব্রিলোক পার্ঘিৰ দেহ ব্য।পী ভগবান্ 

নাতি উদ্ধে দশাঞ্ুলি স্থান অতিক্রমি 

আছেন বিজ্ঞানরূণপে পুরুষ প্রধান 
সর্বব দেহ হুক্্ষিবঝে তিনি অন্তর্ধ্যামী ॥ 

( অথব। )-_ | 

প্রাণীর সমষ্টি রূপ বিরাট পুরুষ 
অনন্ত চরণ, নেত্র-শির । 

সমগ্র ব্রন্মাণ্ড জুড়ি করে অবস্থান, 

বিশ্বব্য।পী ধহার শরীর । 
এ এ 

যঃ পুরুষঃ. নাভেন্ধ্বং দশাঙ্ুলমতিক্রমা অর্থবশ।ৎ হাৎপদ্মমধ্যে 
জানরূপোক্তিষ্ঠৎ। সহন্শীর্যাসহশ্রশবঃ আসধ্মাতবচনঃ ; তেন 

ভাসঙ্খ্য।তশিরা: কিন্তুতঃ? সহ |ক্:-ভক্ষশবঃ ত্র বুদ্ধীজিয়ে।- 

পলক্ষকঃ, তানি চ যট্ । 

সহন্পাৎ, প।দশব: অপি কর্শেক্দিয়োপলক্ষকঃ:, তানি চ পঞ্চ। 

এতেন অ্রেলোকেদরবর্তিগ্রাণিন।ম্ যানি শিণাংলি, বু্ধীক্িয়াণি, 



২৮ 

দশাক্ুলি-নির্দেশিত দশদিকৃমাঁঝে 
বিরাজে ব্রঙ্গাণ্ড ভাগড; তাহারে বাহিরে 

আছেন নিয়ত ঘিনি : হৃদয়ের মাঝে 

অথবা করেন বাঁস নাভির উপরে ॥ 

(ওঞ্রার্থনন। ক্সজ্জ্র ) 
ও দ্রেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহ।যে।গিভ্য এব চ। 

নমঃ ন্বা।য়ৈ স্বাধ।য়ৈ নিত্যমেব ভবস্থিতি ॥ 

পুরূরবা আদি দেবতাঁসকলে 

প্রণমি সনক প্রভৃতি যোগী । 
পিতৃলোকগণে করি নমক্কার 

নিয়ত বারি আাদ্ধান্নভে।গী ॥ 

দ্েব-পিতৃলে।ক-অধিষ্ঠাত্রীদেবী 
স্বাহ! স্বধ। নামে দেবত। দু"্টা। 

আস্থন ত।হারা, এইত প্রার্থনা 
তাদের চরণ-কমলে লুটি ॥ 

শাদ্ধে বাস্তপুরুষের অচ্চনায় প্রণাম মন্ত্র। 

ও সর্ব বাস্তময়! দেবাঃ সর্বং বাস্তময়ং জগঞ্চ। 

পৃর্বীধর স্তৃবিজ্ঞেয়ে। বাস্কদেব নমৌস্ততে ॥ 

কর্শেন্ডিয়।ণি তানি সর্বণি অন্ত ইত্যর্থঃ। এতেন অসে! সহত্রশির।ঃ 
সহম্াক্ষ: সহভ্রপ।ৎ। কিং কৃত্বা তিষ্ঠং? ভূয়িং সর্ব: বৃত্ ব্যাপ্য। 
তূষিশব্ব: + ভূষ্যখয গ্রণিদেহবচনঃ। ভ্রলো ক্যবপ্তিন: পর্িবদেহীন্ 
পা ইত্যর্থ: | ( “শীর্ষং শ্ছন্মসি” ইতি শিরং শব্বন্ঠ শীর্ষ দেশ: ) 



৯ 

বাস্তদেব পৃথিবীরে করেন ধারণ 

বাস্তময় সমস্ত দেবত|। 

নিখিল জগং রাজ্য হয় বাস্তময়, 

বাস্তদেব, নমি হে সর্ববথ| ॥ 

এই মন্ত্রে চন্দন মাখাইতে হয় । 

ও গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্ষ|ং নিতাপুষ্ট।ং করীষিণীং। 

ঈশ্বরীং সর্ববভূ তান।ং তামিহে।পহ্বয়ে শ্রিয়ম্। 

স্বগন্ধই চিহ্ন যাঁর, পরাজিতে কেহ নারে ধ।রে, 

শশ্যাদি-সম্বদ্ধিমতী যিনি নিরবধি 
্*্এই কার্ষ্যে আহবানি তীরে । 

গবাশ্ব!দি-পশুযুত। সর্বব-প্রাণী-অধীশ্বরী যিনি 

অতুল-এখর্ধ্যময়ী মহা বিষ্ু-গৃহলক্ষণী তিনি ॥ 

€ ু হলভুক্ষেত্র সা ১ 
ও কুরুক্ষেত্র গয়!-গঙ্গ-প্রভ।স-পুফর।ণিচ । 

পুণ্য।ন্যেতানি তীর্থানি শ্রাদ্ধকলে ভবস্তিহিশী 

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গ, প্রভাস, পুষ্ষরসর-- 
এই সব পুণ্যতীর্থ শ্রাদ্ধে হোক অগ্রসর ॥ 

(আব্বাহন্ন ক্মক্ঞ্র ) 

শু বিশ্বেদেবদ আগত, শুথুতাম ইমং হবং। 
এং বহি নিষীদত ॥ 



আগার আহ্বান শুন, বিশ্বদদেবগণ) 

এস হেথা! কুশ।সন করহ গ্রহণ ॥ 

ও বিশ্বদেবাঃ শৃুতেমং হবং মে যে আন্তরিক্ষে, য উপদ্বিষ্ঠ 

যে ভাগ্রিজিহ্ব! উতবা যজত্রা অ|স।ছ।ন্মিন বহিিমাদয়ধবং ৪ 

ওহে বিশ্বদেবগণ ! লহ এই কুশাসন 
শোন মোর এই আবাহন |' | 

আকাশে ভূলোকে স্বর্গে আমার আহুতি বর্গে 
অগ্নিজিহ্ব কর আম্বাদন ॥ 

উপাস্য তোমরা সবে যজ্ঞছ্বার! এই ভবে, 

শোন সবে আমার আহ্বান। 

হে বিশ্বেদেবীসঃ যুয়ং মে মম ইমং হবং আহ্বানং শৃণুতা শৃণুত। 

শ্রত্বচাগচ্ছত। আগত্যচ ইদং বহিঃ কুশং আনিষধীদত আসনার্থমুপ 
কল্লিতে বহিষি উপবিষ্ট! ভবতেত্যর্থ; ॥ 

হে বিশ্বেদেব।; যুয়ং মে মম ইমং হবং আহ্বানং শৃধুত। কিন্তৃতা যুল্পং 

যে অন্তরীক্ষে আকাশে তিষ্ঠঘ যে উপ সমীপে পৃথিব্যাং বি ন্বর্গে- 
ছবয়োরপি সদ ইত্যনেনৈব সন্বন্ধঃ। এতছুক্তং ভবতি ভূমৌ আকাশে 
ত্বর্গে স্থিত যে বিশ্বেদেবাঃ। তেকে? যে অগ্নিজিহ্বাঃ অগ্নিরেব হবি 

তে(জনসাধনং যেষাম্। উতবা বপিব! যে যজত্র।ঃ। 

যজগ্তং শ্রাদ্ধকারিণং আরন্তে ইতি যজত্রাঃ। পুর্ূরবে।মীদ্রবঃ 

গুভৃতয়ঃ তে বৃয়ং আস্মিন মদ্দত্তে বহিষি কুশে আস।ছা উপবিশ্য মাদয়ধবম্ 

মদৌহ্র্য স্যদ্যুক্তা ভবত ইত্যর্থঃ ॥ 

। (হে বিশ্বংজ্ঞক! দেবা:) শৃখুতা ইতি শৃথুত ইততরথ, তশ্থ তা ইতি 
তত স্থানে তাদেশঃ। 



৩৯ 

গ্রীতি-পুজা-দ্রব্য গুলি, লহ আজি করে তুলি, 

, তৃপ্ত হও দেবত। প্রধান ॥ 

গু এহি পিং সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভি পৃর্্িণেভি । 
দেহাম্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব বীরং নিষচ্ছ ॥ 

দেবগণ যেই পথে যাতায়1ত করে 
সেই পথ দরিয়া হেথা কর আগমন । 
পরম আরধ্য পিতঃ আসি মোর ঘরে 

বিতর কল্যাণ, বীর, প্রার্থিত কাঞ্চন ॥ 

ও য।দিব্যা আপঃ পয়স| সম্বভূবুর্ধ্যা শস্তরিক্ষ্য। উতপার্থি বীর্য্য।ঃ। 

হিরণ্য বর্ণ। যজ্জীয়ান্ত|ন জ্: শিবা; শং শ্তোনাঃ স্ুহবা ভবস্ত ॥ 

ুপ্ধদহ মিশি' হয়েছে মধুর 

যে জল শুভ্র-রজত-প্রীয় 

আক1শ-পুথিবী-স্বর্গজাঁত যাহা 
পূজার যোগ্য তরলকায়। 

সে জল মোদের হোক হিতকর 

নিয়ত কল্যাণ করুক দান 

ব্র।ক্ষণের হাতে হোক সমপিত 

যথাবিধি যেন জগৎ প্রাণ ॥ 

€ স্ঞ্রুদন্েজ সলভ ) 

ও মধু বাতা খ।য়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধবীর্নঃ সস্তবে।ষ্ধীঃ। 



৩২ 

গু মধু নক্ত মুতোক্ঘসোঃ মধুমৎ্। পাধিবং রজঃ| মধুগ্ভোরস্ নঃ পিতা। 
ও মধু মক্নো বনস্পতি মর্ধু মী! অস্ত ূধ্যঃ | ম|ধবী গাবে। ভবন্ত নঃ॥ 

বরষে মধু ভুল বায়ু, বরষে মধু বিন্দু 
যাঁজকগণে তটিনী সনে নিয়ত নদ-সিন্ধু ; 

মধুর হোক মোদের ধেনু 

ওষধি, তরু, লতিকা, বেণু, 
পথের রেণু» স্বরগভাম, তপন, দিবা, ইন্দু, 

মধুর হোক রজনী মনে কুমুদ-কুল-বন্ধু । 

(স্মতাভুলে ) 

মন্দ মন্দ সমীরণ ৪ মধুবধি' অনুক্ষণ 

মধুময়-স্পর্শ-স্থখ করুক প্রদান । 

তটিনী বরষি' মধু, ওষধি মাধুর্ব্যে শুধু 
পুর্ণ হয়ে করে যেন আনন্দ বিধান। 

মধু বাতা ঝ্ঁহায়তে বায়বে। মধু বহন্ত ইত্যর্থথ। সিন্ধবঃ মধু ক্ষরস্তি 

নগ্যো মধু অনস্ত। ওষদীঃ মাধবীঃ সন্ত। ওষধয়ঃ ধানাদয়: মধুযুক্তা 
ভবন্ত ইত্যর্থ:। ন:ঃ অস্ম/কম্ ইতি স্থ(নত্রয়েহপি যোজাম্। নক্তং 

মধ্বস্ত। রাত্রিশ্বধুমতী ভবতু। উত্তন কেবলং রাত্রি উষসে1হপি 

মধু সন্ত ইতি পূর্ববেণৈব সম্বন্ধ: | উষঃ গ্রভাতম্ প।থিবং রজ: মধুমদস্ত | 
গৃথিবী মধুমতী ভবতু। গ্যৌঃ স্বর্গে! মধু তস্ত মধূমতী ভবতু। কিন্তৃত! 
সো: পিত! পিতেব সর্ধন্তান্থকুলঃ। অত্রপিন ইতি সর্বং যেজ্যম্ 

বনস্পতি নঁঃ মধুযীনস্ত। বনস্পতি; সোম: কুর্থ্যো নো মধুগান্ত। 



৩৩ 

আমাদের রান্রিদিন হোক মধুময় 

আকাশ-পুথিবী যেন মধুময় হয়। 

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহরাজ, আর ধেন্ুগণ -- 

মধুগয় হোক সবে এই আকিঞ্চন ॥ 

(শ্রাজেল্র লিম্বাসসাভ্রণ ন্জ্র) 

গু অপহতা। অনুর! রক্ষাংসি বেদিষদ: ॥ 

শ্রাদ্ধবেদী হ'তে দূরে করে পলায়ন 

দেবতাবিরোধী দৈত্য, আর রক্ষোগণ ॥ 

(ভিলদ্োন্ন ক্সক্ঞ্র ) 
গু তিলে|হসি মোমদৈবত্যো গে(সবো! দেবনিপ্সিতঃ। 

গ্রত্বণতিং পৃঃ ম্বপয়। ?ি ।নিষটুন্লোকা ন্ গ্রীণাহি নঃ স্ব|হ॥ 

বিষুদেহ হ'তে তিল! জনম তোমার, 

চন্দ্র তব অধিপতি ; স্বর্গ দাও নরে। 

পিভুলোকে দাঁও নিত্য তৃপ্তি সবাকাঁর 

জলেতে মিশ্িত হয়ে আন্নরূপ ধ'রে |». 
পা এ সপ সস ল্প সপন শশী ০০ পি পিসি | পপ্পা শি তা 

গ।বে। নো মাপপবী ভবন্ধ। আত্রঝতায়তে ইতি নির্ঘণ্ট সী 

খতধ।তে! লোট্ প্রত্যয়ে কতে তিডোতিউ।ং ইতি লট্, বছনচন স্থ(নে 

একবচনং চ ততশ্চ খত।য়তে ইতি রূপং | 

পৃজ্যপাঁদ কবিরত্ব মহাশয়ের ব্যাখ্যা খতায়তে (ঝতং যজ্ং ইচ্ছতে 

যজমান|য়) বাতা: (কীয়বঃ) মধু (মাধুধ্যেপেতং ম্পর্শনুখং) ক্ষরস্তি 
(বর্ষস্তি) প্রথচ্ছস্তি ইতার্থঃ। 



৩৪ 

বং তিলঃ অূসি। কিন্তৃতঃ সোমদৈবতাঃ (সোমদেবতাটয় অয়মিতি 

“দেবতান্তাত্তাদর্ঘ্যে যং” ইতি যৎ) পুনঃ কিন্ৃতঃ? গোলবঃ (গাং স্বর্শং 

হতে) দেবনিল্লিতঃ (দেবেন বিষ্ণনা নিশিতঃ উৎপ।দিহঃ বিষুদেহোস্বাঃ 

স্তিল! ইতি শ্রুতেঃ | ত্বং অগ্তিঃ পৃক্তঃ (জলেন স্বিশিচ সন্ট নঃ 

অন্মকম্ পিতৃন্ লে।কান্ পিতৃ-পিতাঁমহাঁদীন্) প্রাত্বং (চিরক।লং ব্যাপ্য 

স্বধয়া (ম্ববাকারেণ) (ম্বপ! টব পিতৃণামন্মমিতি শ্রুতেঃ) প্রীণাহি 

(গ্রীতান্ কুরু)। : 

গায়ত্রী ও মধুব[ত| ইতা।দি মন্ত্র পাঠ করিয়া ৪ মধু মধু মধু" বলিয়া 
এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়। 

(শর্ত স্পীন ) 

*৩ যজ্ঞেখ্বরে। হবা-সমস্তকব্য-ভোক্তাবায়াস্রা হরিরীশ্বরে|হত্র | 

তৎ সন্গিধানাদপঘান্ত সচ্ছো! রক্ষংগ্ুঞা ণ্যনুরাশ্ সর্বো ॥ 

দেবভোগ্য হব্য রক্ষা করে ঘেইজন, 

পিতৃগণ ভক্ষ্য কব্য করেন রক্ষণ, 

'আবিনাশী পরমাম্ন-সেই নারায়ণ 

বিশ্বের নিয়ন্তা হরি শ্রীমধুসুদন 

বিরাজে হ্থায় ; তার শুভ অধিষ্ঠানে 
অন্তর ও রাক্ষপের। পলাক স্বশ্থানে॥ 

ওঁ যে|গীশ্বরং য।জ্ঞনন্ধাং সম্পূজ্য মুনয়োইক্রবন্ 

ব্ণ।শ্রমেতর।ণ|ম্ নে ব্রহি ধন্মীনশেষতঃ। 

* ভ্ব্য-দেবগণের অন্ন ।* 

কব্য₹ পিতৃগণের অন্ন। 



৩৫ 

যোগীশ্বর যাজ্ৰবন্ক্যে প্রণতি করিয়া 

কহে সব মুনিগণ ; কহ বিবরিয় 

বণ্শ্ম ধর্ম আদি ; ওহে তপোধন ! 

তব পদে আমাদের এই নিবেদন ॥ 

ও মন্বি-বিষুণ-হারীত-যাঁজ্ঞবন্ক্যে। শনোহঙ্গির।: 

যম।পক্তম্ব-সংবর্তাঃ কাত্যায়ন-বুহস্প্রী ॥ 

পরাশর-ব্যান-শঙ্খ-লিখিত। দক্ষ-গৌতমো 

শাতাতপো বশিষ্টশ্চ ধর্মশাস্ত্র ্রযোজকা: ॥ 

বৃহস্পতি, পরাশর, বিষণ, কাত্যায়ন, 

'আপস্তম্থ, শ।তাতপ, শঙ্গ, দ্বৈপায়ন, 

লিখিত, সন্বর্ত, দক্ষ, হারীত, গৌতম, 
উশন। অঙ্গির।, মনু, অন্রি আর যম, 

ইহার। ও যাজ্ঞবন্ক্য আধ্যধম্ম মতে 

ধর্ম শাস্ত্র প্রযোজক বিদিত জগতে । 
শু তদ্ বিষ্োঃ পরমং পদং সদ। পণ্ঠত্তি হুরয়ঃ দিবীব চক্টুইপততং 

ও দুধ্যোধনে। মনুযুময়ো মহাজমঃ 

বন্ধ: কর্ণ: শকুনিস্তম্য শাখ।। 

ছুশোসন: পুষ্পফলে সমৃদ্ধে 

মূলং র।জা ধৃতরাক্ট্রোইমনীষী ॥ 

ও যুধিষ্টিরে! ধন্দ্মময়ো মহা দ্রমঃ 
ক্কৃন্ধজ্ঞুনো৷ ভীমসেনে [হস্ত শাখা। 



৩৬ 

*ম্রীন্ুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে 
মূলং কষেগ বর্গ চ ব্রাঙ্গণাশ্চ ॥ 

ক্রোধরূপী মহা রুক্ষ রাঁজ। দুর্য্যোৌধন, 

পরিপুষ্ট পুষ্পফল তার ছুঃশাসন। 
শকুনি তাহার শীখ। ক্ষন্ধ কর্ণবীর, 
ধুতরা মূল তার নিয়ত অধীর.॥ 

ধর্মরূপী মহা বৃক্ষ রাজ! যুধিষ্ঠির, 
অজু তাহার ক্বন্ধ সতত স্তুধীর | 

ভীমসেন শাখ1 তাঁর, মাদ্রী পুত্র দ্বয় 
পরিপুষ্ট পুষ্পফল জানিবে নিশ্চয় । 

স্পশাশশীপা পপ েশল পান্টি আপাকে স্পা শসা পীপীসস প পপরপ্রলারররা 

স্বধ্যা।য়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রোে বি চৈবহি 

আখান।নীতিহ।স।ংশ্চ পুরণ।নি খিলাঁনি চ॥ মন্ু-_ 

০৬ 

আছ্ধে নেদ (গায়ত্রী, মধুবাতা ইত্য। দি) পর্্মশাস্ত্র (সংভিতা) এখ|নে 
যে।গীশ্বরং ইত্যাদি যাজ্ঞবন্থ্য সংহিত|র ১ম, ৩য় ও ৪র্থ এই তিনটা 
শ্লোক ; যেহেতু যাজ্ঞবন্ক( সংভিতায় আছে £-- 

শ্চ্গ|কত্রয়মপি হন্মদ্ যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবস়িগ্যতি। 

পিতৃণ।ংতন্ত তৃপ্তিঃ স্তাদক্ষয়! নাত্র সংশয়; ॥ 

উপাখ্যান (হরিবংশোক্ত সপ্তব্যাধ। ইত্যাদি), ইতিহাস (মহ/ভারত 

এখনে তদন্তর্গত মহাভ|রতের বীজন্বরূপ তুর্যোধনে। ইত্যাদি), পুরাণ 
(বিষণ পুর(ণে।ক্ত যজেশ্বরে। ইত্যাদি' রক্ষো৩্ব মন্ত্র) খিল (শরীক, 
শিবপক্ষল্পদি--এখানে “তদ্বিষ্ঞোঁঃ ইত্যাদি মন্ত্র) তৃপ্তি বিশেষ লাভের জন্য 
ভোঁজনকালে ব্রাঙ্গণকে শুনাইতে হয়। এইজন্ঠ' এই মন্ত্রগুলিকে শ্রব্য 
লে। (পৃজ্যপাদ কবিরতু মহাশয়ের টাক1)। 



৩৭ 

মূল তার হয় কৃষ্ণ যিনি জ্ঞ।নময় 
জ্ঞান-মুল বেদ ; বিপ্র বেদ-মুল হয় ॥ 

ও সপ্তঞ্ব্যাধ। দশার্পেধু মগাঃ কাণিজরে গিরো 

চক্রবাঁকাঃ শরঙ্শপে ভংসাঃ সরি মানসে। 

তেইভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাঙ্ষণা বেদপারগাঃ 

প্রস্থিত! দুরমধধবানং যুয়ং তেভো।হুবসীদত ॥ 

কোনও মুনির পাত শিষ্য গিয়। গো-চারণে, 

উপস্থিত দেখি মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধদিনে, 

গুরুপ একটা গাভী কিয়া হরণ-_ 

বধিয়া করিল শেষে শ্রাদ্ধ সমাপন ॥ 

অভিশাপ দিল। গুরু তোমরা সকলে 

দশার্ণ দেশোতে জন্ম লভ ব্যাধকুলে। 
তারপর কালগররে যাবে মবে চলে 

স্বগ হ'য়ে বিচরিবে তীক্ষ শৃঙ্গ তুলে ॥ 

তারপর শরদ্বীপে চক্রবাক হবে 

মানস সরস হংস হয়ে জন্ম লবে। 

তারপর বেদ-বেত। ব্রাঙ্গণ হইয়া 

কুরুক্ষেত্র শিষ্যগণ জনম লভিয়+-- 

দূর পথে কুরি সবে তীর্থ পধ্যটন 

পাপ মুক্ত হবে শেষে শুন বৎসগণ ॥ 



জসম্রিদ্গ্ধ সিগুচীন্ন সসজ্স্র। 
ও অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাও যেহপ্যদগ্ধ( কুলে মম 

তুমে দত্তেন ভৃপ্যন্ত, তৃপ্ত। যাস্ত পরাং গতিং 
€& যেষাং ন মতা ন পিতা ন বন্ধু 

নৈব।লসিদ্ধি ন তথ]ন্নমন্তি | 

ততৃথয়েইনং ভূবি দত্তমেতৎ 

প্রস্ন।স্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ ॥ 

দাহুন সংস্কার হয়েছে যাদের, 

কিম্বা! যাহাদের হয়নি তাহ।; 

তৃশু হোক তারা সেই অন্নদ্বারা, 

কুশযুক্ত ভূমে প্রদর্ভ যাহা । 
লভুক্ স্বর্গ তারা তৃপ্ত হার্য__ 

সকলের যেট। স্থখের স্থান, 

মাতা-পিতা-বন্ধু নাহি যাহাদের ; 
তাঁদেরো অন্ন করিনু দন। 

(শ্রেখাকিস্ঞ আজ্ ) 

গুনিহন্মি সর্বং যদমেধ(বন্তুবে 

দ্ধতাশ্চ সর্বেইন্রদানব ময়! 

রক্ষা ংসি যক্ষ1২ সপিশাচসজ্ব! 

হত] ময়! যাতুধ|নাশ্চ সর্বে। 

কোন অংশে যদি থাকে কোন ক্রুটি 
সংশোধন করি সে সব ক্ষত। 



৩৯ 

শ্রাদ্ধ বিদ্বক।রী অস্ত দাঁনবে 

পিশাচ র।ক্ষসে করেছি হত ॥ 

(প্িগুদ্ানে এই আন্ত্র গাইভ্ভল্য ) 

ও আক্ষন্মীমদন্ত হাব(গয়। অধৃষ ত। 

অস্তে।যঠ স্বভ।নবে! বিঞ। নবিষ্টয় মী 

যে।জ! নিন তে তরী ॥ 

(সুভানবঃ পাঁঠান্তর) 

(সায়ণ) ভে ইজ্জ্র! ত্বয়া দত্তান্টক্নানি শক্ষন্্ যজনাঁনা ভূক্তবস্তঃ | 
ভুক্তাঁচ অমীনদস্ত ভি তৃপ্ত! আপনূ। খলু প্রিয়াঃ স্বকীয়; তনুঃ অবাধৃষত 

অকম্পয়ন্ অতিশয়িতরসাম্বাদনেন বক্তমশরু-বন্তঃ শরীর।ণ্যকম্পয়ন্। 

তরনত্তরং স্বভানবঃ স্থায়ততদ্ঘু: বিগরাঃ মেধাবিনঃ খতিজঃ নবিষ্টয়া 

অতিশয়েন নৃতনয়া মৃতী। মত্যা স্তত্যা অস্তে/ষত অস্তবন্। অতঃ হে 

ইন্দ্র! তে ত্বদীয়ৌ হব এতং-সংজ্ঞ|বন্বো হু ক্ষিপ্রং যোক্জ রথে যে।জয় | 

পৃজ্যপাদ কবিরত্ব মহাশয়ের ব্যাখ্যা _ 

পিতরঃ আঙ্গন্ (অখ।দিষুঃ__তবী"ষি ইতি শেষঃ)। ততঃ অর্মীমদস্ত 
(ন্বর্থে ণিচি-আমছান্ হর্যমলভন্ত) হি। তগ।প্রিয়াঃ * (তনৃং) অবাধূষত 

(অকম্পয়ন্ পোঘবঞ্চথুক্তাঃ মভবন্ ইত্যর্থ:) তগ। অস্তে|ষত (তু! বুবু) 
কিস্তৃতাঁঃ পিতরঃ? বিগ্রাঃ (পাত্রদেতস্থ।:) তাতস্থ্োন তচ্ছবপ্রয়োটী: 

বিপ্রশরীরস্থ।ঃ সর্ববমেতৎ চত্রুঃ উত্যর্থঃ, ততশ্চ নবিষ্টয়। ম্তী (অত্যন্তা- 

ভিনবর বুদ্ধা।) মু (হে) ইন্দ্র (পরমৈশ্বধ্যযুক্ত কুর্যয) তে (তব) হরী 
(হরীন্-অশ্বান্) খোজ (একচিভ্তীভূ্ নিরূপয়স্তি) (খমাঁবস্থ।শেষত্রিভ।গে 

চন্্রমগুলাদধন্তাৎ অনস্থি্তেঃ পিতৃণ।ম্ চন্্রমগুলাধ|রত্বাৎ হুর্যাশবনিরপণং 

যুজ্যতে) অবাধ্ষতেতি ব্যবহিতোপপর্ণসদন্ধ; ॥ 
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শরশদ্ধ-অন্ন প্রিয় বলি ভূঞ্জে পিতৃগণ ' 

আনন্দিত রোমাঞ্চিত আর তৃপ্ত হন। 

নিমন্ভ্রিত বিগ্রাদেহে করি অবস্থান 

বাখানে তেজস্বী "বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ॥ 
হে নুর্য্য এশরধ্যশালী তব অশ্বগণ 
নেহারে নয়নে সেই পিতৃদেবগণ ॥ 

(স্াাম্র্প ক্মতে ) 

তব দত্ত অন্নরাশি করিয়া ভোজন 

লভিছে পরম তৃপ্তি বজমানগণ। 

হে ইন্দ্র! তাদের তনু কম্পিত করিয়। 
আত্ম তৃপ্তি জানা ইর্ল যুখে ন। কহিয়। | 

ভলবছেন ্মতৃ-- 
হেভরে! ছে ইন্দ্র! যান্ বিপ্রান্ যে শ্রাদ্ধভে।ক্তারে! বিপ্রা মন্দত্তে- 

নান্পপানীয়েনামীমদস্তঃ মুদ্রমত্যর্থ প্রাপ্য হর্মযুক্তা বভৃবুস্থথ! অস্তোষত 

যে তুষ্টা ভূতাস্তথা'অক্ষন্ যে সংহত! একীভূতস্তান্ বিগ্রান্ অব পালয়। 

হি যন্মাৎ €৬ তব গ্রিয়।স্তবৈব আশরয়ান্মাধৃষত নাবকম্পন্ত কিন্তৃতান্তে 
বি$।: সুভ(নবঃ স্ুপ্রকাশিশীলা: স্্প্রদদীপক। ইতি যাবৎ । উ অবধাঁরণে 
হ্থ বিতর্কে। বিপ্রাঃ পুনঃ কীদৃশাঃ বিষ্টয়। মতীয়! উদ্দগ।মিন্তা। মত্য। 
বিশিষ্ট! বিষ্টেতি বিশবোইন্তরীক্ষে২পি বৌ ভিষ্ঠতি গচ্ছতি ব! ঝিষ্ঠা, 
ছান্দদত্বাৎ ত্বম। অতন্তরকরামি ন্ুপ্রকীশবত্যা মনা! ইত্যর্থে মতীয়ো- 
যকারগম:ঃ ছাঁন্দসত্বাৎ। হরীতিদম্োধন পদং সমৃন্ধাবীদিতি ঈকারঃ। 

ইন্্র ইতি হরি-বিশেষণম্* পরমেশ্বরত্বাৎ অবিগ্াং কাঁধ্যে হরতীতি 
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মেধাবা খত্বিক্গণ নবস্ততি গানে 
করিল তোমার স্তব বিবিধ বিধানে ? 

হরিনামে অশ্ব দুটা কর সংযোজন 
ওহে ইন্দ্র রখে তব,--এই নিবেদন ॥ 

গু ইদং বিষ বিচক্রমে ত্রেপা নিদধে পদম্ সমূঢমস্য পংশুলে । 

করিল। বাঁমনদেব পদক্ষেপ যবে 

বলিরে ছলিতে লক্ষ্য করি এই ভবে। 

তখন ত্রিবিধ ভাঁবে রাঁখিল। চরণ 

সেই পদধুলিযুক্ত স্থানে এ ভুবন ॥ 
মন্নোৎসর্গে পড়িতে হয় 

গু পৃথিবী তে পাত্রং ঘ্যৌঃ পিষীনৎ ব্রাঙ্গণন্থয মুখেহমুতেহমৃতং জুহে মি স্বাহ। 

(হে অন্ন) পৃথিবী তোমার পাত্র, স্বর্গ আচ্ছাদন 

মুধাময় দ্বিজ-মুখে করি সমর্পণ ॥ 

আাব।হনের পর কুতাঞ্জলি হইয়! এই মন্ত্রী পড়িতে হয় 

১০ম। ৯৭। ২২ খক্ 
'€ ওষধয়; সমবদস্ত সোমেন সহ রাজা! । 

যন্মৈ কণে।তি ব্র।ন্মণ স্বং রাজন্ পারয়।মসি॥ 

হরিরিতি শন্বয়/ৎ। যাঁশিতি বিভক্তিব্যতয়েন প্রথমায়াং দ্বিতীয়া 
পূর্বববৎ তেনায়মর্থঃ। যে বিপ্রা শত্র কর্মণি ভোক্তার স্তান্ বিগ্রান্ অব 
রক্ষ ইত: ॥ 

ওষধয়ঃ (ত্রীহাদয়:) রাজ্ঞ। (ওষধীন।মীশেন) সে।মেন (চন্দ্রেণ সহ) 
সমবদন্ত (ম্থিরীভূত।2) | অয়মর্থ» য| ওষধয়ঃ শ্াদ্ধে দীয়ন্তে, তাঃ 
মোমেন সহ এরর্যম।পন্ন।: অমৃতময়ীভূতাঃ ইতি। তথ! ত্র।ঙ্গণঃ 



৪২. 

শ্রাদ্ধ দত্ত «এই ধখন্থা যব অ।দি, 
তাহাদের রাজা মনের মত। 

স্থধাকর মনে, মধুর মিলনে 

স্ধাময় হল ওষর্ধি যত ॥ 

এই শ্রাদ্বভোজী বসেছে ব্রাহ্মণ 

করিতে ভে।জন উদর ভরি ! 

ষাঁর তরে সে।ম-ওষধি, ঈশ্বর 

তারে আপ্যায়িত আমরা করি ॥ 

ভবর্দেব মতে- 

ওহে বিশ্বদেবগণ : 

তোমাদের আগমনে কুতার্থ হইয়া মনে 

ওষধি চন্দ্রমা মনে স্থির হ'য়ে রয়, 

শ্রাদ্ধে দত্ত যব ধান্য ; প্রভৃতি ওষধি মান্য 

মনে মনে ধন্য জ্ঞান করিছে নিশ্চয়। 

£বধি-ঈশ্বর চন্দ্র, তুমি হে ব্রাহ্ধণ! 
শ্রাদ্ধ।ন-ভে।(জন-পা।প কর নিবারণ ॥ 

(শ্রাদ্ধভেক্ত1) যট্মৈ (দেবার) কণে।তি (করোতি, ভে।জন মিতি শেফ:) 

হু র।জন্ (সে) তং (দেঁবং) বয়ং প।রয়।মসি (আপ্য।য়য়]মঃ)। 

ভ্ডব্বছে্র নতি হে বিশ্বেদেবা লন কেকলং যুয়মেব হর্ষঘুক্তাঃ 

কিন্তু ভবরধিষ্ঠ।নযুক্ষমাতস।নং বহুগন্তমানা ওষ্ধয়ঃ সেমেন সহ র|জা। 
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শ্রাদ্ধভোক্তা কুশময়-কল্লিত-ত্রাঙ্গণ ; 
এর, আর মোর কর সন্তাপ বারণ ॥ 

ও উশস্তত্বা নি ধীমহা,শস্ত: সমিধীমহি। শন,শত আবহ পিতৃন্ 
হবিষে অত্তবে খ 

( নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে_-“নান্দীমুখান্ পিতুন্” ) 

হে অগ্নে তোমারে করি মোরা সংস্থাপন), 

হবিদ্ণীন করিয়! কামনা । 
কামনা করিয়া তোম! করি সন্দীপিত, 

ঘ্তপানে তোমারও বাঁননা ॥ 

পিতৃ-পিতামহগণে সঙ্গে লয়ে এস 

সেই হুবিঃ করিতে ভোঁজন। 
ত।হারাঁও ভালবাসে শ্রদ্ধান্ুত হুবিঃ 

তাই আজি এই আয়োজন ॥ 

সহাপীন।ঃ সমবদন্ত স্থিরীভৃতাঃ। যতঃ পোঁমঃ ওষধীনামপিপতিঃ | 

কিন্তু হে সোম রাঁজন্ তং ব্রাঙ্ষণে!হসি ভবসি হাতে! বন্য ত্রাঙ্গণয় 
শ্রাদ্ধভে।তৃত্বেনোপকক্সিতায় আসন কুশান্তরেণ সন্বন্ধং রুক্ধোতি দধখতি 

তং ব্রাহ্মণমপি মম্ সর্বতোভাবেন পারয় ৩ 

ম্মেচয় ইতাধা।হা্যং। রুণোতীতি বিভজিব্যত্যয়ে মধামে প্রথমপুর 

তিঙাং ভিডিতি ম্মরণাৎ। আ।মিতি অব্যয়।ন।মনেক।ঘত্ব।ৎ সর্বতো- 

ভাঁবেইপি ড্রষ্টব্যম্। | 

হে 'অগ্নে উশস্তঃ*(কাময়মান। বয়ং) তা! তাং নিধীমহি স্থাপয়ামঃ। 

উশস্তঃ (কাময়মানা এব বয়ং) ত্বাং সমিধীমহি সন্দীপয়ামঃ ॥ 
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( অথবা ) £₹- 
হে অগ্নে আমরা সবে কাঁমন1 করিয়া এবে 

করিতেছি তোমারে স্থাপন । 

ঘ্বত দান মনে করি তোমারে উদ্দীপ্ত করি, 

পিতৃগণে কর আনয়ন । 

কামন। করেন সেথ। ভোঁজন.করিতে হেথ। 

ম্নপবিত্র ঘ্ধত আমাদের । 

সঙ্গে করে লয়ে এস, মোদের আসনে বস, 

পরিতৃপ্তি হোক তাহাদের ॥ 

এই মন্ত্র দ্বার। জলপাঁর! দিয়! ব্রাঙ্ষণদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়-_- 

ও আম! বাঁজন্া প্রসন্ঙ্জগমা। 

দেমে গ্যাঁবা পৃথিবী বিশ্বব্ূপে । 

আম] গন্তাং পিতর।ম।৩র! 

চা মা সোমে। অমুতত্বেন গম্যাৎ ॥ 

অন্নের সমৃদ্ধি হে।ক আমর নিয়ত হেথা, 

আন্গুক আমার কাছে মরামর, মাতাপিতা। 

জম্থন চক্রমাদেব, আমার নিকটে আজ 

দেবলে।কে জন্ম দিতে পড়ায়ে নবীন সাজ ॥ 

বাজন্ত মন্নন্ত গুসবঃ উতপত্তিঃ মা মাং আ জগম্যাৎ আগচ্ছতু। 

বিশ্বরূপে সর্বরূপাঁত্মিকে ইমে গ্াব! পৃথিবী গ্যাবাপৃথিব্যো মাং শ্রুতি 
আঁগচ্ছতাম্। পিতরাম[তরা অন্মদীয়ঃ পিতা* মাতা চ আগন্তাম্ 
আগচ্ছতাম্। 
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(বিহনভঞ্জন্নে ) 
ব্রাক্গণকে জল দিবাঁর মন্ত্র-- 

শু বাজে-বাঁজে২বত বাঁজিনো! নো! ধনেষু বিপ্র! অমৃতা খতজ্ঞাঃ 

অস্ত মধবঃ ঠ্রিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্ত! যাঁত পথিভিদে বধানৈঃ ॥ 

তোমর। অস্ত দেবভ।বে ঢাক।) 

তোমাদের তরে হয়ে ছিল রাখা 

শ্রাদ্ধদর্ত আনম ঘত-মধু-মাখ]) 

ওহে পিতৃগণ সরল প্রাণ । 

সর্ববিধ ধন কিংবা অন্নরাশি 

হলে উপস্থিত, করুণ। প্রকাশি 

রঙ্গিও সব্জব সব বিদ্বনাশি ; 
অন্ন-মধু-রম কর্হ পান ॥ 

মধু পান করি পরিতৃপ্ত হয়ে 

দেবযাঁন পথে চলিয়। যাও । 

বাঁজঃ অন্বং যেধামস্তি তে বাজিনঃ (আননবন্তঃ) হে 4পতরঃ বাজে বাঁজে 

সর্বন্মিন অন্নে উপস্থিতে সতি পনেষু চ উপস্থিতেষু সংস্ট চঅন্মান) 

অবত (প।লয়ত)। 

কিস্তৃতাঃ যুয়ম্! বিপ্রাঃ বিপ্রদেহস্থাঃ মেধাবিনঃ বা অমৃতা 

(মমরধন্মীণঃ দেবভাবমাঁপন্ন।; ইত্যথঃ) খতজ্ঞাঃ (সতাজ্ঞাঃ যজ্ঞজ্ঞা বা) 

কিঞ্চ অশ্য মধ্বঃ কর্মণি ষষ্ঠী ইদং মধু মধুরং হবিঃ পিবত। পীত্বাচ 

মাঁদয়ধবং (তৃপ্ত। ভবত) ততঃ তৃ্তাঃ সন্তঃ দেবযানৈঃ (দেবাপিষ্িতৈঃ) 

পথিভিঃ (গার্গৈঃ যাতু) গচ্ছত)। 



৪৬ 

সুত্যজ্ঞ তোমর! বিপ্র-দেহ-স্থিত 
সন্তান সকলে কুশল দাও ॥ 

(বল প্রার্থনা সঅজ্ত্র ) 

& দাতারে। নোইভিবদ্ধন্ত।ং বেদ: সম্ততিরেবচ । 

ছা! চ নে! মা বাগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নো ভস্ব ॥ 

ন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি |" 

য।/চিতারশ্চ নঃ সম্ভ ম1 চ যাঁচিম্ন কঞ্চন ॥ 

আন্নং প্রবদ্ধত।ং নিত্যং দাতা শতং জীবতু । 

যন্মৈ সক্কল্পিতে৷ ছিজ স্তস্তাক্ষয়া তৃষ্থিরস্ত ॥ 

হোক প্রবদ্ধিত দানশীল জন, 

বেদের প্রন্জ্ধ মোদের কুলে, 

হো'ক্, প্রতিদিন বাড়ক সন্তান, 
বেদ যেন কেহ নাহিক ভুলে ॥ 

বেদের বচনে আমদের কুলে 

শ্রদ্ধা যেন কারু নাহিক যায়, 

এঞ্রেচুর অন্ন হে।কৃ আমাদের, 

যেন এ সংসার অতিথি পায় ॥ 

দিবার জিনিষ হোক্ স্প্রচুর, 

করুক ভিক্ষ। মোদের ঠাই ; 
কর কাছে যেন আমরা কখন, 

লভিবারে কিছু ন।হিক চাই ॥ 
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শতবর্জজীবী হোঁক্ দানশীল, 

অন্ন-বুদ্ধি পাক, সবারে দেই; 

ধার তরে দ্বিজ আজি নিমন্দ্িত 

হোক তৃপ্তি তীর কামন। এই ॥ 

ও গত্র পিতমদয়ন্থ যথাভাগ ম। বুষায়স্ব ॥ 

এই. শ্রাদ্ধে পিতৃদেব হও আনন্দিত 

স্বীয় ভাগ লহ ক'রে পবিত্র চপিত ॥ 

পিশ্ডে জলম্াল্লা। ছিলাল্ স্ক্্র 
গু উক্জ্জং বতন্তীরমুতং ঘ্বৃতং পয়ঃ কীলালং পরিক্রতং স্বাস্থ তর্পয়ত 

মে পিতরম্। (পার্বণে-পিতৃন্) নান্দীমুখে-পুষ্টয়ংস্থ নান্দীমুখ|ন্ পিতৃন্)। 

হে জল! ভুুহ তৃপ্ত মম পিতৃগণ। 

অন্র-দ্বত-ছুপ্ধ-সাঁর করিয়। বহন ॥ 

পিতৃলে।ক-শন্নরূপী হইয়। এখনে 

তৃপ্ত কর পুজ্যপাঁদ পিতৃলোকগণে ॥ 

পিশু গ্ুুজীল্র পল্প অড়২আতুল নম্মুক্গীল সন্ভ্ 
ওঁ বসস্তায় নমস্তভ্যং গ্রীক্ষায় চ নম! নমঃ | 

বর্ষ|ভ্যশ্চ শরৎ্সংজ্ঞখতবে চ নমঃ সদ ॥ 

হেমস্তায় নমস্থৃভাং নমস্ত্ে শিশিরায় চ। 

ম।সশংবৎমরেভ্যশ্চ দিবসেভে। নমোনমঃ ॥ 

ও ষড়ভ্যঃ খ্ঠভ্যঃ নমঃ | 

প্রণমি হে পিতৃদেব চরণে তোমারি 

প্রীক্ম বর্ষ। শীত আদি খতু-রূপধারী ॥ 
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যষ্মাৎ ত্বং যবঃ অসি (যৌতি পৃথক করোতীতি যবঃ) তক্মাৎ দ্বেষঃ 

বর্ষ মস দিনরূপী তোমাকে আবার 

ষড় খতুরূপি পিতৃগণে নমক্ষার ॥ 

হবদ্ধিশ্রাদ্ধে কনপ্পাত্রে মল ছিনাল্ল অন্ত 
ও যবোইসি যবয়ান্মদ্বেষে। যবয়াহরাতী 
দিবে তুযন্তরিক্ষায় তা পুথিবো তব | 

শুদ্ধন্ত।ং লোক: পিতৃষদনাঃ পিতৃধনমলি ॥ 

হে শস্য যেহেতু তুমি যবন।ম ধরেছ ধরায়, * 

দৌর্ভাগ্য হইতে ভিন্ন আম। সবে করহ ত্বরায় ॥ 
দরিদ্রে করিতে দান দেহ ধন আবশ্যাক মত, 

স্বর্গলোক-গ্রীতি হেতৃ, অগ্র তব সিঞ্চি অবিরত ॥ 

অন্তরীক্ষ-প্রীতি তরে মধ্যভর্ঘর্ণ সলিল সেচন, 

ভূলোক তপিতে যব মূলভাগ করিনু প্রোক্ষণ ॥ 

পিতৃলোক বাঁসভূমি শুদ্ধ হোক (সচন ক্রিয়ায়, 

হও কুশ সিংহাসন ; পিত। যেন বসিবারে পায় ॥ 

শ্াঁচ্ে শান্তি স্জ্্র প৯্ীম্। 
৪ কয়ানস্চিত্র আভূব দৃতী সদা বৃধঃ সখা । 

কয়। শচিষ্ঠয়৷ বুত॥ 

(দ্ে্টন্ শব্রন্ (দৌর্ড।গ্যাণি বা) অন্মাৎ (অন্মত্তঃ) যবয় (পৃথক্ কুরু) তথা 
অরাতীঃ (অদাঁনানি চ) যবয় (পৃথক্ কুরু) অন্ভনন সৌভাগ্যং ধনঞ্চ 
গ্রার্থতে ইতি ভাবঃ | 
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ও কন্তা নতো। মদ।নাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধস&। 

ূ দৃঢ। চিদ|রুজেবসু। 
৭ অভী যুণঃ সখীনা, মুবিত| জরিতৃণাং। 

শবং ভবাস্থ্যতয়ে-॥ 

কি প্রকার তর্পণেতে দেবেন্দ্র বাঁসব হেথা 

সর্ববদ| বদ্ধনশীল, পুজনীয় যথ। তথ। ? 

আমাদের কাছে এসে মিত্র হবে স্বাঁকার) 

যখাজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কি কণ্ম করিব সার ? 

কি প্রকারে সোমরস) হে দেব ! করিলে পান 

মত্ত হ'য়ে শক্রে ধন বিনাশিবে ভগবাঁন্? 

রক্ষ। কর্ত। স্তাবট্ষির ; হও মোর সম্মুখীন 
রক্ষিবারে ; মিত্ররূপি ! মোঁরা হই অতি দীন ॥ 

ওঁ ভদ্র" কর্ণেভিঃ শুণুয়াম দেব! 

ভদ্রং পশ্ঠেমাক্ষভিঃ যজত্রাঁঃ। 

স্থিরৈ রঙ্গৈ স্তষ্ট,বাঁংসন্তন্থভিঃ 

বাশেমহি দেবহিতং যদ যুঃ ॥ 

হে অগ্রভাগ ! দিবে (ছ্যলোক গ্ীত্যরথং) তব! (ত্বাং) প্রোক্ষামি। সি 
মধ্যভাগ ! অস্তরিক্ষায় অন্তরশক্ষলোকভ্ীত্যৈ ত্বা (ত্বাং) প্রোক্ষাঁমি। 

হে মূলভাঁগ | পৃথিবৈ। (ভূলোক-গ্রীতো) ত্ব। (ত্বাং) প্রাক্ষামি) পিতরঃ 

সীদন্তি ষেু লোঁকেবু তে পিতৃদদনাঁঃ লোক।ঃ শুদ্ধসন্তমম্; অনেন উদক 

(পেচনেন শুস্ক। ভবন্তা পিতরঃ সীদস্তি উপবিশস্তি যম্মিন্ তৎ পিতৃষদনং 

হে বহিঃ ত্বং পিতৃষদ্ঘমসি ।- 
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ওহে বৃন্দাঘ্বক বৃন্দ! কল্যাণ বচন যেন 

তোমাদের অনুগ্রহে শুনিবারে পাই । 
চকু পুরোডাঁশ হবিঃ, গগ্রহীত। তোমর! সবে, 

তোমাদেরি করুণায় দৃষ্টি শক্তি চাই ॥ 

বধিরতা দোঁষ কভু মোর নাহি যেন ঘটে 

দৃষ্টি শক্তি কোন দিন নাহি যেন হটে ॥ 

দৃঢ় হস্তপদযুত শরীর লইয়। মোরা 
তোমাদের জ্রতি গান করি উচ্চারণ ; 

(স্মাতভ্ভত্তি) 

মরি কিবা মনোহরা,) ম। কথাটী মুখ ভরা, 
গুদ্ধতায় একমাজ প্রণব সমান; 

আগম নিগম তন্ত গাহে ধার মহা মন্ত্ 

যে মন্ত্রে লভয়ে নর ছুঃখের নির্বাণ 
নহে অনুমান ইহা, প্রত্যক্ষ প্রম।ণ। 

প্রবাসে; কাননে, বামে মহামন্্র যার ভাসে, 

রোগে, শোকে, কিংবা ত্রামে না হয় অধীর, 

মরুতে ঝরণা ছুটে, পাঁষাণে কুম্ুম ফুটে, 

যে নামে চরণে লুটে শমন প্রবীর, 
জম্মান্ধ দেখিতে পায় শুনয়ে বধির ॥ 
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বিধাতৃনির্দিষ্ট আয়ু এক শত কুড়ি বর্ষ,__ 
' মোরা যেন পাই হেন শ্ত্দীর্ঘ জীবন ॥ 

বর্চহ্াশ্রান্জে দূভাাসলন-কান-সন্্ 
বিষুরোম্ বন্ুসত্য বিশ্বেদেবাঁঃ এতদ্বো দর্ভালনং নমঃ । 

বন্গ ও সত্য নামে বিশ্বদেবগণ, 

তোঁম। সবে করি দান এই দর্ভীসন | 

ব্বন্কিশ্রাঙ্জে সিশুগ্পন্ষে অন্সদ্টোন্ন স্নজর 

এতত্তে পাত্রীয়মামান্নং সৌঁপকরণং স যবোঁদকং 

গু যে চাঁত্রত্ামনু, য।ংশ্চ ত্বমন্ তশ্মৈতে নমঃ ॥ 

মা, ম। মন্ত্র-মহ ধ্বনি মহাশক্তি-বীজ গণি 

কে স্থজিল এই মন্ত্র কবে কোথ! বসি ? 

মন্ত্র-বাচ্য কোন্ দেবী__ যাহারে নিয়ত সেবি' 
রচিল| বিধাত] বিশ্ব, রবি, তারা! শশী; 

কাহার মহিম। ঘোষে নিয়ত উল্লসি" গল 

বিতরি করুণা-বিন্দু, মথিয়! স্পেহের সিশ্ু 
মা-রত্ব উত্তোলি' কেবা করিল। অর্পণ । 

ধাহার প্রসাদে নর পরিপুষ্ট কলেবর 
মহ! সুখে ধরামাঁঝে করে বিচরণ ; 

কোন, সহাদেবী মায়ে করিল! কজন ? 
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এই শ্রাদ্ধে যাঁরা রহে তব সনে 

তুমি যাহাঁদের সহিত রও। 

দিতেছি অন্ন পাঁনীয় তাদেরি,__ 

তোমাকেও বটে, তৃপ্ত হও । 

শুধু বুঝি, মা আমার মহাকৃপা-পাঁর।বাঁর, 
মাতৃবক্ষে ভুগ্ধধারা মাতৃহৃদে ম্নেহ। 

আলোরপে রবি-শশী, রসরূপে জলে বসি, 

ফলরূপে তরুশাঁখে ধরি” নান। দেহ 

বিতরে করুণাঁরাশি, নাহিক সন্দেহ ॥ 

তরুপত্র-পাখা লঃয়ে পমিষ্ট মিট কথ। ক'য়ে 
রবিকর-শ্রান্ত নরে করয়ে.ব্যজন । 

মা-টাই ত মাটা হঃয়ে নিরবধি বক্ষে লয়ে 

কত খাগ্য ক্ষুধাকালে করে বিতরণ ; 

ুষ্টিরূপে শ্রান্তি হরে করি' আকর্ষণ ॥ 

কি দিয়ে পুঁজি, মাগো, কিছু নাহি মোর, 

যাহা! কিছু দেখিতেছি দকলি যে তোর । 

লতা-পাতা-ফুল-ফল 

দুপ্ধ-দধি-অন্ন-জল 

বসন, ভূষণ, ন্েহ-প্রেম-মায়া-ভোর 

এ সকলি তোর, মাগো, মোর আঁখিলো।র। 



€৩ 

গু ইদং পাত্রীয়মাম।ন্ং ইমা! আপঃ ইদং হবি৯এতীন্যপকরণ।নি, 

যথা সুখং বাগযত| জুষধবং ॥ 

স্বুখে ও নীরবে পিতৃগণ সবে 
করুন ভোজন পান 

পাত্রস্থ আমান্ন ঘ্বত জল অন্য 

. উপকরণাদি দান ॥ 

কৃত|ঞলি হয়| এই মস্ত্রটী বলিতে হয়-__ 

ও হন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিপিহীনঞ্চয়] যন্তবেৎ। 

৩ৎ সর্বমচ্চিদ্রমন্তু | 

অন্নহীন ক্রি্খৃহীন কিংবা! বিধিহীন 

যদি কিছু দোষ ঘটে থাকে__- 

এই শ্রাদ্ধ সে সকল দোষমুক্ত হোক, 

দোষ ঘটে কর্মের বিপাকে । 

অম্বাচ্ছাস্পন্নে পজিভ্র সষ্ট্র 

ও পবিশ্রে স্থো বৈষ্ণবৌ গু বিষ্ঞের্মনস! পৃতে স্থঃ 

যজ্ঞ সম্বন্ধীয় হে পবিত্রদবয়, 

হুইয়।ছ স্থপবিত্র। 
আজি,এই স্থানে তোমর! ছুজনে 

শ্রীবিষুম্মরণ মাত্র ॥ 



৫৪ 

জল ছিলাল আজ 

ওঁ শম্ো দেবী রভিষ্টয়ে, শন্লে। ভবস্ত পীতয়ে। শং যোরভি শ্রবস্তনঃ। 

দেবত।-স্বরূপ জল পাপনাশ করি' 

আমাদের হোক্ সুখকর, 

যক্জাঙ্গ-স্বরূপ হয়ে রোগ রাশি নাশি? 

বর্ষে যেন ধার। নিরন্তর ॥ 

ও অত্র পিতরে। মাদয়ধ্বং যথাঁভাগমাবুষ|য়ধবং 

ওহে পিতৃগণ, হও আনন্দিত 

শ্রাদ্ধে তোমরা সকলে 
নিজ নিজ ভাগ  শর্চরিয়। গ্রহণ, 

নিবেদি চরণ-কমলে ॥ 

শ্বাসধ।রণ করিয়া দক্িণাবর্তে পূর্বমুখ হুইয়! পিতৃগণকে ভাস্করমৃত্তি 
চিন্ত! করিয়! পড়িতে হয়। 

ও অমীমদন্ত নান্দীমুখ|ঃ পিতরে।, 

যথ। ভাগ-মা বুষায়িষত। 

হয়েছেন আনন্দিত মম পিতৃগণ 

করেছেন নিজ নিজ ভাগের গ্রহণ ॥ 

হে পিতরঃ! মুযং অত্র আদ্ধে মাদয়ধবং হষ্টা ভবত ততে। যথাভ।গং 
(ক্ষং স্বং ভাগমনতিক্রগ্য) আবুষারধবম্ সমস্ত।ৎ বৃষবন্ধ আচরন | 



৫৫ 

শিতৃত্ঞাতিঃ 
গু পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। 

পিতরি গ্রীতিম।পয়ে গ্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 

শুর্ণপতৃন্নমন্তে দ্রিবি ষে চ মূর্তাঃ 

স্বব[তুজঃ কাম্যফল|ভিসন্ধো | 

প্রদ।নশক্তাঃ সকলে প্সিতাঁনাঁং 

বিমুক্তিদা যে ইনভিনংহিতেষু। 

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরমতপ, 

পিতার প্রীতিতে প্রীত হন দেবতারা সব্। 
স্বর্গে ধাহার' মুর্তি ধরিয়! নিত্য বিরাজ করে, 
শ্রাদ্ধ অন্ন ভোজন ক্ষয় তৃপ্ত ধাঁহারা ঘরে, 

করিলে কামনা বাঞ্থিত ফল বিলাঁয় না কহি কটু, 

কিছু ন। চাহিলে মুক্তি-প্রদানে ধাহার! নিয়ত পটু-_ 
সেই পিতৃগণে আমি করি নমস্কার 

পরম আরাধ্য তার! শ্রেষ্ঠ দেবতা রু॥ 

বুষোৎসর্গাদি মন্ত্র ও অন্ঠান্ঠ শ্রাদ্ধ মন্ত্রগুলি পর থণ্ডে দেওয়াস্উথিল। 

(ব্রিবাহেল্র ক্জ্স ) 

বিবাহের ১১টা মন্ত্র ও তাহার পদ্যানুবাদ ১ম খণ্ডে দেওয়! হইয়াছে। 

১২। গু স্ঘোস্তে পৃষ্টং রক্ষতু বাযুব্ধর অশ্বিনৌ ৮, স্তনন্বয়স্তে পুত্রান্ 

মবিতাঁভি, রক্ষত্বা বাঁসঃ পরিধানাঁদ বৃহস্পতি-বিশ্বেদেনা অভিরক্ষন্থ 
পশ্চাৎ স্বাহ! ॥ 



৫৬ 

ছ্যুলৌকৈর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তে।মার 
পৃষ্ঠরক্গা কর্ন ভবানী ; 

অশ্বিনী কুমার, বায়ু করুন রক্ষণ 

উরুদ্বয় নিয়ত কল্যাণী । 

স্তম্যপায়ি-শিশুগণে তব, প্রিয়তমে, 

সূর্য্য আর বৃহস্পতি করুন রক্ষণ | 

রহিবে উলঙ্গ শিশু ধুলি ও কর্দমে 

যতদিন, তারপর বিশ্বেদেবগণ ॥ 

বরের পাঁঠ্য-- 

১৩। & ঞ্রবৈধি পো্যা ময়ি মহাং ঝুগাদ্ বৃহস্পতি; । 

ময়! পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদ; শতং ॥ 

আমি তব প্রিয় স্বামী, আমার নিকটে তুমি 

প্রিয়তমে ! স্থির হ'য়ে থাক অনুক্ষণ। 

দেবগণ-অধধপিতি মহাগুরু বৃহস্পতি 

দিয়াছেন দয়। করি? তোমা হেন ধন । 
প্রতিপাল্যা তুমি মোর, স্থশোভিত হোক ক্রোড় 

অপত্য-রতনে তব ; করি আশীর্বব(দ | 

শতেক বরষ সুখে বিচর' ধরার বুকে 

কোন দ্রিন যেন তব'না ঘটে, প্রমাদ ॥ 

১৪।.$ মাতে গ্র্েমু নিশি ঘোষ উতা-দন্ত্র জদ্রদত্যঃ সং বিশস্। 



৫৭ 

মা ত্বং রুদত্যুর আা বধিষ্ঠা জীবপত্বী পতিলোৌকং বিরষ্ছদ পশ্থাস্তী গ্রজীং 
আুমনন্থমানাং স্বাহী। 

হে বধু! তোমার গৃহে রাত্রিক।লে যেন 

নাহি উঠে ক্রন্দনের রোল; 
কাদিতে কাঁদিতে তব শব্র-নারীগণ 

উচ্চারিয়া শোকোচ্ছস বোল 
করুক শয়ন; কিন্তু তুমি যেন কভু 

স্বীয় বক্ষে করে। না আঘাত 

শোকেতে অধীর! হয়ে কাঁদিতে কাদিতে 

ধরা-বক্গে করি? অশ্রুপাত ॥ 

১৫। ও ঞ্রুবা স্ৌক্রবাস্থিবী ধনং বিষ্মিদং জগৎ ঞুবাপঃ 

পর্বত! ইমে ঞ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং। 

স্বরগ পুথিবী পর্বত সকল জগৎ যেমন অচল হয়। 
এই নারী তথ! পতিকুলে পশি স্থির হয়ে যেন সতত রয়। 

১৬। ও পরৈতু মৃত্রুরমৃতং ম 'গাগাদ্ বৈবস্বতো পৌখংঅভয় কণোতু। 
পরং মূতো। অন পরেহি পন্থাং যন্ত্র নো! অন্ত ইতরো! দেবধা নীস্ষ্কষুম্মতে 

শূৰ্ধতে তে ব্রবীমি, মাণঃ প্রঞ্জাং রীরিষো মোতবীরান্ স্বাহা ॥ 

কৃতান্ত নিতান্ত শ্রীন্ত হ'য়ে যাক চলে 

আমার নিকট হতে ; তপন-তনয় 

করুক অগ্তয় দান, ত।হার কবলে 

যেন নাঁপড়িতে হয় মোরে অসময়। 



৫৮ 

অন্য পথে যাও, স্ৃত্যু, দেব-পথ ছাড়ি। 

দেখিছ শুনিছ সব, তুমি এই বাড়ী 
ভূলেও এসন! কভু, সন্তান- পীড়ন । 

করিও না, পরাক্রানস্ত আত্মীয় নিধন ॥ 

১৭।| ও ইহ প্রিয়ং গ্রজায়। তে সমৃধ্যতাঁমশ্মিন্ গৃভে 

গাহৃপতায় জাগৃঁহি। 

এনাপতা৷ তন্বং সংস্থঞ্জ স্বাধা জিত্রী বিদথ মা! বদাগঃ ॥ 

এই পতিগৃহে, অসি প্রিয় মে, বাড়ুক তোমার সুখ । 
গৃহ-ধন্মে মন দেহ অনুক্ষণ, দেখিও সন্তান মুখ ॥ 
এই পতি সনে মধুর মিলনে মিলিত হইয়। রহ | 
দীর্ঘজীবী হয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে মনের কথাটা কহ ॥ 

১৮। ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎ স্ব বাসে ভবারুষ্টানামভিশাস্তিপাঁব! | 

শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবচ্চ! রয়িঞ্চ পুত্রানন্থ সংব্যয় 

স্বাযুষ্মতীদং পরিধৎ স্ব বাপঃ ॥ 

মত্তঃ/কাশাৎ মৃত্যুঃ পরৈতু পরাজুখো ভবতু, নাহং ঘিয়ে ইত্যর্থঃ। 
তথা' অমৃতং অমরণং মে মম আগাৎ আগচ্ছতু। তথা বৈবন্বতঃ যমঃ 

নঃ অস্মাকং অভয়ং' কৃণোতু ভয়।ভাবং করোতু। ইদানীং প্রতঙ্ষী- 
কৃত্য মৃত্যুরেব প্রাধ্যতে। হে মৃত্যো মত্তঃ পরং অন্ঠং পন্থাং পন্থানং 

অন্গুপরেছি অন্ধগচ্ছ, মন্তঃ পরাজ্দুখে গচ্ছ ইত্যর্থঃ। যত্র নং অন্মং- 
পথাৎ অন্তঃ পন্থাঃ ইতরে। দেবযাঁনাৎ দেবপথাৎ অর্ঃ পিতৃপগঃ ইত্যর্থ;। 

কি চক্ষুত্মতে পশ্ঠঃ শৃৰ্বতঃ প্রত্যক্গন্তৈব তে তব। €. 



৫৯ 

অয়ি বধু? যথাঁকালে পেয়ে। জরাভাঞ্ক 

চিরদিন সধব! রহিয়]। 

এইবপ বস্ত্র তুমি কর পরিধান; 
শত বর্ধ থাকহ বাঁচিয়! ॥ 

ডাকিনী-্মভাব নারী,তার অভিশাঁপ 

লহ তুমি শোধন করিয়!। 
ধন-পুত্র-ল[ভ-হেতু বস্ত্রখানি দিয়! 

স্বীয় তনু রাখ আচ্ছাদেয়! ॥ 

১৯। শু মা বিদন্ পরিপন্থিনে! য আ'সীদস্তি দম্পত্তী। 

সুগেভিদিগমত।মক্ষ্া ত্বরাতয়ঃ ॥ 

পথিকের ধন করিতে লুণ্ঠন 
পথে বমসি' রহে যারা। 

নাহি যেন আগে দম্পতীর পাঁশে 

সেই দন্থ্য তক্ষরের] ॥ 

অহং এতৎ ব্রবীমি গ্রার্থয়ে। নঃ অন্মাকং প্রজাং মারীরিঘঃ 

অন্মদীয়।ং প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিকাং মা হিংসী:। তথা ম উতবীরান্ 
উত অপ্যর্থে, অন্মদীয়ান্ বিক্রান্তানপি পুরুষান মা ঠিংসীঃ ইত্যর্থং। 

পদ্থামিতি পন্থানমিতি প্রাপ্তে চক্ষুম্মতে শৃৰ্থতে ইতি স্ষ্যর্থে চতুর্থী 
ক্রয়! যমভি্রৈতি ইতিবা) মা রীরিষঃ ইতি রিষধাতোঃ চি 
লুডি মধ্যমপুরুষৈকব্ন্ম্ মা যৌগাঁদড়াগিমাভাঁবঃ ॥ 



ইুগম পথটী বাহিয়। দষ্পতী 
অতিজ্ঞম করি" হূর্গম স্থান। 
চলে যাক হুখে ; শক্রগণ ছুঃখে 
য|ক পলা ইয়। লইয়া প্র।ণ 

অবশিষ্ট বিবাহের মন্ত্র তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হইল । 

(জ্ুর্যোপস্ছান স্ভুস্ভন ) | 

৬। ১ম খণ্ডে পাঁচটা হুক্ত দেওয়! হইয়াছে । 

ও যেনা পাবক চক্ষপা, ভূরণ্যন্ত জনণ। মন্থু। 
ত্বং বরুণ পশ্সি ॥ 

বিশ্ব-গ্রাণী পুষ্টি করে, সোহাগে হৃদয়ে ধরে 
এই মর্ত্য সর্বব ভূতে য় করুণায়। 

গ্রকাশ করিছ তুমি, একে একে মর্ত্যভূমি, 
ওহে সূর্য্য, যেই তেজে স্তৃতি করি তীয় ॥ 

অনিষ্ট-বারণকারী জগতের গাঁপ-হ্থারী 
ু্ দেব! জ্যোতির্য়, জগৎ-পাঁবন। 

_ অর্থবা সে তেজ ল"য়ে আপনি উদয় হয়ে 

১ _ স্থিত অস্তরীক্ষে কর বিচরণ ॥ 
॥ 

০৯ 

ক 'পাঁৰক (সরবত শোঁধক) বরুণ (গনিষ্টনিবারক নুর্ধা) স্বং জানান্ 

জাজানু শ্রাণিনঃ) তুরপাস্তং (ধাররন্তং পোষ্যস্তং বা ইং লোকং) 

লব ইসা (প্রেকাশেন) জান গশ্রসি (গম্টকরমেণ প্রকাশয়সি তং 

প্রকাশ, রঃ ইতি শেফ)। 



৬১ 

৭। গু বিদ্যামেষি রজম্প্ স্বহা, মিমানো অক্ত্শীভঃ। 
পশ্যন্ জন্মানি সৃর্য্য ॥ 

করিতেছ বিচরণ বিস্তীর্ণ আকাশে 

দিবারাতি করি? উৎপাদন । 

প্রকাশিয়। ভূতগণে কিরণচ্ছটায় 
তুমি দেব সুধ্য-নারায়ণ ॥ 

ওঁ সপ্ত ত্ব। হরিতে রথে, বহস্তি দেব ুর্য্য। 

শোঁচিষেকশং বিচক্ষণ ॥ | 

ওহে বিশ প্রকাশক | সুধ্য-নারায়ণ ! 
তুম, দেব, নিত্য তেজোময় । 

রথে করি? বহিতেছে তোমায় নিয়ত 

রশ্মিরপে তব সপ্ত হয় ॥ 

ঃ( অথবা )3-- 

ওহে বিশ্ব প্রকাঁশক ! তুষ্ঘি তেজো ময়, 

রথে করি বহিছে তোমায় । 

হে ্ুর্ধ্য ত্বং পুথু (বিস্তীর্ণং) রজঃ (লোকং লোক রজাং স্থাচ্যস্তে 

ইতি যাক্ক:) কং লোকম্? গ্যাম্ (অস্তরীক্ষলোকং) ব্যেষি (বিশেষে! 

গচ্ছসি) কিং কুর্বন্ অহ (অহাঁনি) অক্ত,ভিঃ (রাত্রিভিঃ সহ) মিমানঃ 

(উৎপাঁদয়ন্) আদিতাগত্যবীনত্বাৎ ( অহোরাত্রবিভাগন্ত ) তথা জন্ম(নি 

(জননবস্তি ভূতজ [তার্দন) পশ্ঠন্ (প্রকা শয়ন্)। 



৬২ 

সপ্ত অশ্ব নিরবধি, দেব দিবাকর, 
তেজে। রাশি তব কেশ-ায় । 

৮। ও অযুক্ত সপ্ত শুন্ধযবং, হুরো রগন্য নগ্তযাঃএ 

তাভিঃ য।তি স্বযুক্তিভি: ॥ 

যাহ।রা কখনো! রথ ন দেয় ফেলিয়। 

সেরূপ ঘোটকী সপ্ত রথে নিযোজিয়।, 

চলিছেন দিবাকর আকাশের পথে 

যজ্ভভূমি লক্ষ্য করি" চড়ি' নিজ রথে । 

৯। ও উদ্ন্নগ্ভ মিত্রমহ, আরে হন,ত্তরাং (দিবং। 

হৃদ্রোগং মম নুর্য্য, হরিমাণৃগলাশয় ॥ 

স্থনীল আকাশে উদ্দিত হইয়। 
নাশহে, ভাক্ষর, বিতরি তাপ-_ 

শারীরিক ব্যাধি, মানস সন্ত।প, 

গার যত কিছু আমার পাপ ॥ 

্র্টি ও উদ্বয়ং তমস্পরি, জ্যোতিশ্প্তন্ত উত্তরং । 
দেবং দেবত্র। সুর্য মগন্ম জ্যে।তিরুত্তমং ॥ 

সর্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ ধর, তমে। বিন্দু যাতে নাই 
উপ[পন! কালে যেন তাহাকে দেখিতে পাই । 
নিশান্তে উদয় ধার সূর্ধ্য-নারায়ণ কিনি 
তেজঃপুঙ্জ'কলেবর দেবের দেবতা যিনি ॥ 



“বেদের গান” সম্বন্ধে সংবাদপত্র এবং 

পগিতমগুলীর অভিমত | 

21016380 1115)18 0180018 11801001871708, 1.5. 1.9.) 
[0875০6০15 1701) [17560606৩01 75170501565 

[111011991, 119081819 09115859 (০০:৪৩ ৬/, 

(০965885০08০ 19111095০0191)5, 0510066 (0115৩178169. 

লেছেলে গান-শ্রীশশিভৃষণ ঝাব্যতীর্থ প্রণীত। 
পুস্তকখ।নি পড়িয়া গ্রীতিলাভ করিলাঁম। ইহাতে কতকগুলি 

বৈদিক মঙ্ত্রের হৃদ্রয়গ্রহশী পঞ্যানুব।দ আঁছে। সাধারণ পাঠক তাহা 

হইতে বেদের মোট|মুটি পরিচয় পাইবেন । 

শ্রীরামপুর ১৪।৫।৩৫.  (ম্ব।:) উত্রীক্-বওচ্ত্দ্র ভাঙার । 

[155 12018, ৭ 050165 

917 10 51)78) 80188917501) ২ ০/1১০1১০৫)৪5৪, 12.) 13,1,.১ চু, 

শশ্রীদুর্গা শরণম্। 

নমস্কার পুরঃসর নিবেদন-__ 
আপনার *&তলেছেতের গাম্ম” অর্থাৎ “বৈদিক মন্ত্রের সরল 

পছ্ঘ[নুবাদ” পুস্তিকাখ (নি অতি যত্রপহকাঁরে পাঠ করিয়! অত্যন্ত সুখী 
হইয়াচি। আপনর অঙ্গবাদ অতি সুন্দর, সরল ও হৃদয়গ্রাহী এবং 
ইহাতে মন্ গুলির ভর্থ ও মর্ম সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রহিয়াছ্ছি।, পুস্তিকা- 
খানি আপনার প্রগাঢ় পাগ্ডিতা ও কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক । 

ছুঃখের বিষয় আজকাল এরূপ পুস্তকের যথে!চিত সমাদর হুয় ন1। 
এইরূপ অগ্রবাদ যদি বাল্যকাল হইতে হৃদয়ঙগম কর! ষাঁয় তাহ! হইলে 
সমাজের কত উপকার হইতে পারে তাহার,ইয়ত্ব কর। যায় না। আশা 
করি আপনি পুস্তকথ।নি সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইবেন । 

৮/১ হার্সি সরা, কলিকাতা। বিনীত-_ 

১।ন৯।৩৫ ৯৮০২4 নন সুখ্ধোলাশ্যাক্স । 



বুধবার, ৮ই আশ্বিন সন ১৩৪২-_-আনন্দব|জার 
লেছেছ্মখ গান্ন--( ১ম খণ্ড) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাঁব্য- 

ব্যাকরণতীর্ঘ প্রণীর্ত। মুল ।* আন । রঃ 
ইহাতে হিন্দু গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া! কর্শের বৈদ্দিক মন্ত্রগুলির 

সরল পদ্যান্থবাধ কবা আছে । বা'লায় এজাতীয় পুস্তকের অভাব 
ছিল। পণ্ডিত মহাশয় হৃর্ধবোগ্য বৈদিক মন্ত্রে সরল গছ্যানুবদ করিয়! 
পাঠক সাধারণের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন ।__-আননাবাঞ্জ।র | 

কাশীবাসী অগ্নিহোকী পণ্ডিতকুলশিরে।মণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
অন্রদ| চরণ তর্কচুডাঁমপি মহাশয়ের পত্র 

ট্রা্গবি কাশীপাম, 
১৬ই অুববণ, ১৩৪২। 

অদ্ধ।স্পদ-_ 

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্৫থ মহ।শয়-_ 

দ্বিজান! মিহ সর্বেষাঁং বেদবুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে | 
যে যে সন্ত: প্রবর্তৃস্ভে তে নে সন্ত চিরাঁধুষঃ ॥ 
পদ্যান্থবদ মালোঁক্য ভে।ধদ্বন্ ভবতাকৃত"। 
সঙ্গেযোপাসনমন্ত্রাণাঁং পরম প্রীতিরত্র মে ॥ 
বুনি সস্তিপূর্বেষ।ং ব্যাখান।নি মনীষিণাং। 
সর্ষেষাং বোধগমণানি তানি ন ন্্যঃ কথঞ্চন ॥ 
অমুনি পছ্যবাঁক।ঁনি লিখিত।নি স্ব ।ষয়|। 
ভবস্তি সর্ববগম্যানি সর্ববগ।হ* সমর্থয়ে ॥ 
কুতা লিখিতঞ্চেতৎ বেদগনাখ্যপুস্তক"। 
সর্বানন্দপ্রসাদেন সর্ধবানন্দদ মপ্ততে ॥, 

শুভার্থী-- 

উজ্জল ললঞ সপন | 

সংস্কৃত কলেঞ্জের বেদের অধ্যাপক শ্রযুক্ত দেবনন্দ ঝা মহাশয় বলেন--- 
পণ্ডিত শ্রীশশিভৃষণ কাব্যতীথ মহোদয়কত “নেক গ্ান্ন+ 
কং যজ্র তত্রাবলোকনেন সর্বথ| , সমীটীন্মিতি তথ। বঙ্গীয়ান।ং 

পৌঁরেহিত্য।দিক।ধ্যে লম্যগ, জানপ্রদম্ ভবেদিতি নিশ্চিনোমি। ইতি 
বেদরত্--ফ্মীেখন্নল্দ স্পন্্থী।। 












